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Obecné
A
A1 Jazyková úroveň
A2 Dodržení stanoveného rozsahu
A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 37/2017, včetně

x
x

B
B1
B2

x

B3
C
C1

platných příloh)
Úvodní část
Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru
Jasná formulace tématu a cíle práce (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo,
co nového chce autor zjistit?)
Objektivní analýza z oblasti řízení ve vzdělávání, nikoli popis subjektivní zkušenosti
Dosavadní řešení problému
Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury

C2 Relevantní odkazy na českou i zahraniční odbornou literaturu
C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází)
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předpokladů
Vhodné výzkumné metody a nástroje
Analytická část
Kvalitní analýza získaných faktů a údajů
Kvalitní interpretace zjištěných výsledků
Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce
Závěry. Přínos pro studovaný obor
Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce
Shrnutí hlavních myšlenek celého textu
Adresné vyjádření o využití práce
Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve vzdělávání – management
vzdělávání. Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji
studovaného oboru, teorie či určitého úseku řízení školy, školství či řízení vzdělávání
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rozhodně ne

spíše ne

x

x

Výzkumná část
D
Zřejmý
vztah
k tématu a cíli práce
D1
D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek nebo

D3
E
E1
E2
E3
F
F1
F2
F3
F4

spíše ano

Znak

rozhodně ano

Indikátory kvality závěrečné práce
Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1,B3 a F1, práce by neměla být doporučena
k obhajobě.

Klady práce:
➢ téma práce je relevantní studovanému oboru (v rámci managementu vzdělávání v pracovních
organizacích - řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v souladu s modelem řízení podle
kompetencí),
➢ cíl práce je stanoven správně (včetně využití "pomůcky" SMART, která však již podle mého
názoru nemusela být v textu práce uváděna) a diplomantka v textu práce vhodně zdůvodňuje
způsob dosažení cíle práce a vybrané metody využívá ve shodě s citovanými zdroji
metodologické i manažerské literatury,
➢ diplomantka prokázala schopnost práce s odbornými i dalšími (interními) zdroji, které využila
jako terminologickou i metodologickou základnu pro vlastní výzkumné šetření,
➢ výzkumné šetření je vhodně zpracováno v části metodické, vlastní badatelské (sběr, analýza a
interpretace dat) i následném shrnutí výsledků a diskuse, text obsahuje i vhodná doporučení
pro využití vytvořených kompetenčních modelů pro profesní rozvoj pracovníků (nejen) na
vybraných pracovních pozicích.
Nedostatky práce:
➢ v textu není zcela přesně vymezen pojem profesní rozvoj a jeho odlišení od personálního
procesu vzdělávání a rozvoje pracovníků, v textu uvedené metody vzdělávání pracovníků (od
s. 33 DP) vycházejí spíše z manažerské než andragogické literatury (pro dosažení cíle práce
není tato pasáž stěžejní, nicméně tvoří významnou součást úvah o přístupech k profesnímu
rozvoji),
➢ v Úvodu práce (s. 8) je uvedeno, že diplomantka využila kvantitativní výzkumnou
metodologii, nicméně vlastní šetření je kombinací kvantitativního a kvalitativního šetření prosím o vysvětlení při obhajobě,
➢ do hlavního textu byly zařazeny jak otázky dotazníku a rozhovoru, tak (pravděpodobně) přepis
provedeného rozhovoru - nejen vzhledem k rozsáhlosti vlastního textu diplomové práce
považuji za vhodnější zařadit tyto pasáže spíše do přílohové části, totéž se týká také
grafického znázornění výsledků dotazníkového šetření,
➢ práce má jinak celkové zdařilou grafickou i typografickou podobu (s dílčími "přehlédnutími"
např. na s. 42, 77...), větší pozornost mohla diplomantka věnovat grafickému zpracování
výstupů kompetenční analýzy a následně vytvořených kompetenčních modelů - zde zvláště
pro to, že se jedná o cíl práce.
Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 5. 5. 2020.
Hodnocení práce:
vzdělávání.

Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Management

Doporučení a otázky pro obhajobu:
1. Zpřesněte rozdíl mezi pojmy profesní rozvoj a rozvoj pracovníků.
2. Vyjádřete se prosím k rozporu v anoncovaném typu výzkumu v Úvodu a ve 3. kapitole
diplomové práce.
3. Využije organizace navržené modely kompetencí? Zvažuje případně také vytvoření
kompetenčních modelů pro další pracovní pozice?

V Praze 17. května 2020

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA
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