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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. 
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Znak 

A Obecné     

A1 Jazyková úroveň   x   

A2 Dodržení stanoveného rozsahu x    

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 37/2017, včetně 

platných příloh) x    

B Úvodní část 

B1 Zřetelné vymezení do oblasti andragogiky nebo managementu vzdělávání x    

B2 Jasná formulace tématu a cíle rigorózní práce (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) 
x 

 
  

B3 Objektivní analýza z oblasti studijního programu, nikoli popis subjektivní zkušenosti x    

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury  x   

C2 Relevantní a aktuální odkazy na českou i zahraniční odbornou literaturu x    

C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází)  x   

D Výzkumná část 

D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce x    

D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek nebo 

předpokladů x    

D3 Použití vhodných výzkumných metod a nástrojů x    

E Analytická část 

E1 Kvalitní analýza získaných údajů a dat x    

E2 Kvalitní interpretace zjištěných údajů a dat  x   

E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce  x   

F Závěry a přínos pro studijní program 

F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce x    

F2 Shrnutí hlavních myšlenek rigorózní práce x    

F3 Adresné vyjádření o využití rigorózní práce x    

F4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast andragogiky nebo managementu vzdělávání  x    

 
  



Klady a nedostatky rigorózní práce: 
 

Cílem předložené rigorózní práce bylo analyzovat z kulturně-historického hlediska 

období 1848 do 1900, resp. 1918 a identifikovat klíčové determinanty, které ovlivnily vznik a 

rozvoj výchovy a vzdělávání dospělých ve středoevropském prostoru (národní emancipační 

hnutí, vznik tělovýchovných, zájmově-kulturních a profesních spolků a organizací, 

technologicko-hospodářský pokrok, rozvoj železnice, působení zdravotnických organizací).  

Autor práci člení do pěti kapitol. V první kapitole analyzuje historická, společenská a 

kulturně-antropologický východiska a klíčové rysy vývoje českých zemí na přelomu 19. a 20. 

století. Navazuje národním emancipačním hnutím a postavením žen ve společnosti. Ve třetí 

kapitole přináší originální pohled na problematiku výchovy a vzdělávání dospělých. V této 

kapitole identifikoval a charakterizoval hlavní pilíře, na kterých byla později postavena 

andragogika jako samostatná vědní disciplína. Samostatnou pozornost věnoval lidovýchově, 

osvětě, univerzitním extenzím a snahám o humanizaci člověka a společnosti. Konceptualizace 

těchto teorií mohla být více rozpracována a zdůrazněn konkrétní význam pro rozvoj VaV.  

Celkově mohu konstatovat, že autor správně uchopil tematiku, která je velmi široká, 

v kontextu spolkového (kulturního) života a rozvoje tělovýchovy (resp. sportovního hnutí). 

Ve čtvrté kapitole přibližuje školství na přelomu 19. a 20. století s důrazem na rozvoj výchovy 

a vzdělávání dospělých. Dalším aspektem, který determinoval rozvoj teorie vzdělávání 

dospělých, je technický pokrok, kterému se věnuje v 5. kapitole. Použité primární i 

sekundární zdroje jsou relevantní a aktuální. Oceňuji práci s tak rozsáhlým množstvím 

pramenů, kterých je 109. Struktura rigorózní práce je přehledná a logická.  

Zvolené téma lze hodnotit jako nanejvýš zajímavé, aktuální a přínosné pro rozvoj teorie 

výchovy a vzdělávání dospělých. Stejně tak celkové zpracování, které považuji za originální, 

je erudované a analýza jednotlivých historických událostí a jevů jednoznačně ukazuje na 

autorovu orientaci ve sledované problematice. 

Na základě poznatků získaných prostudováním předložené rigorózní práce konstatuji,  

že její úroveň odpovídá po odborné, obsahové i formální stránce požadavkům kladeným 

na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce  

ze dne 29. listopadu 2019. Nebyla nalezena významná shoda. 
 

Otázky pro obhajobu: 

1. Jaké spolky či kulturně-společenské aktivity považujete za nejvýznamnější pro rozvoj 

teorie výchovy a vzdělávání dospělých na přelomu 19. a 20. století? 

2. Kde a kdy lze nalézt první aspekty systemizace podnikového vzdělávání v ČSR? 

3. Jaký význam měly univerzitní extenze pro šíření vzdělanosti? 

 

Závěrečné hodnocení práce:   

Práce splňuje požadavky kladené na daný typ kvalifikační práce ve studijním programu 

Andragogika a management vzdělávání. 

 

V Praze dne 26. ledna 2020  

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA  


