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1. Obsah a struktura práce 

Diplomová práce zpracovává otázky podpory učení dospělých, usiluje o postižení 

specifik v učení v souvislosti s diferencovaným přístupem vedoucích pracovníků směrem 

k podřízeným. Obsah práce tvoří vedle úvodních a závěrečných pasáží tři hlavní kapitoly, dále 

členěné. V nich autorka postupně vymezuje základní pojmy učení na pracovišti (učení se, 

celoživotní a organizační učení, učení na pracovišti a učební klima) a vedení lidí (vedení lidí 

versus management, teorie vedení lidí a teorie kompletní škály vedení lidí). Popisuje postup 

empirického šetření, jeho cíle, použitou metodiku, soubor respondentů, analyzuje a 

vyhodnocuje dosažené výsledky podle stanovených hypotéz. 

Ve struktuře teoretických východisek nechybí klíčová témata, umožňující čtenáři vhled 

do dané problematiky, i když mírně nadprůměrný rozsah této části diplomové práce (str. 12–

56) mohl být v některých oddílech redukovanější. Také empirická část obsahuje všechny 

potřebné součásti k popisu dané problematiky, avšak i zde se autorka nevyhnula redundantním 

pasážím (např. kap. 3.3.1). Podobně zbytečně je rozsáhlý Závěr, místo toho, aby přinesl stručný 

přehled dosažených výsledků, znovu presentuje obsah jednotlivých kapitol, uvádí cíle 

empirického šetření, případně diskutuje. Zařazené dvě Přílohy jsou odůvodněné, představují 

vhodný doplněk práce. Obsahují upravený dotazník MLQ a položky dotazníku LCQ.  

Z obsahového hlediska disponuje práce všemi náležitostmi, i když jeho kvalitě by 

prospěla větší strukturovanost textu, umožňující rychlejší orientovanost v něm a také redukce 

některých zbytečně rozvleklých částí. K menším nedostatkům patří citace ve zbytečně 

rozsáhlém Úvodu. Zvolené téma je vhodné vzhledem k odbornému zaměření katedry. 

 

2. Odborná úroveň 

Diplomová práce je zpracována jako případová studie, předkládající analýzu zkušenosti 

podpory učení na pracovišti. Cílem empirického šetření je analýza vztahu dvou rozdílných 

způsobů vedení lidí (transformačního a pasivně vyhýbajícího se) a učení se zaměstnanců na 

pracovišti v oddělení zahraniční banky se sídlem v České republice. Soubor je sestaven ze 

čtrnácti respondentů, tří vedoucích týmů a devíti členů těchto týmů. Kvantitativní šetření je 

provedeno prostřednictvím dvou dotazníků v anglické verzi.  

Výhrady mám k formulaci pěti hypotéz, v nichž se opakuje stejná chyba. Obsahují sice 

očekávání vztahu mezi nezávisle a závisle proměnnou, ale neuvádějí povahu tohoto vztahu. 

Hypotézy jsou ověřeny korelační analýzou s použitím Pearsonova korelačního koeficientu. Je 

však třeba upozornit, že u tak malého souboru respondentů nemají získaná data požadovanou 

výpovědní hodnotu.  

Získané výsledky jsou zaneseny do grafů, k jejichž odborné úrovni mám zásadní 

připomínky. Každé grafické zpracování vyjadřuje nějakou funkční závislost. Obvykle se na 

vodorovnou osu nanášejí kvantifikované hodnoty jedné výzkumné proměnné – z označení osy 

musí být zřejmé, o jakou kvantifikaci jde. Obdobné záměry musí splňovat kolmá osa. Například 

ve snaze o verifikaci hypotézy 5 je vodorovná osa označená „typ vedení lidí“ a na vodorovné 

ose jsou číselné údaje 1–25. Z tohoto neurčitého označení není jasné, zda jde o 25 typů vedení 
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lidí nebo zda jde o jiné kumulativní zpracování datových souborů.  Ještě hůře je označena svislá 

osa „příležitosti k učení se celkem“, pod tímto nejasným označením jsou tentokrát číselné údaje 

0–14. Z tohoto pohledu nemá graf pro hodnotitelku žádnou výpovědní hodnotu a nelze jej 

označit za součást verifikace hypotézy 5. 

Autorka by si měla uvědomit, že diplomová práce je zpráva o vědeckém výzkumu a tato 

zpráva musí být čitelná pro hodnotitele a okolní odbornou veřejnost. Podobným způsobem 

autorka naložila s verifikací ostatních hypotéz. Grafické zpracování spíše vypovídá o snaze 

provést lineární regresní analýzu (nahradit pravděpodobností oblak bodů přímkou), ale 

v kontextu s provedenou korelací tato lineární regrese není vůbec komentována. 

Přes uvedené metodické chyby má odborná stránka práce i pozitiva, k nimž patří snaha 

postihnout dané téma v kontextu rozsáhlé zahraniční literatury, s použitím ne běžně dostupných 

dotazníkových metod. 

 

3. Práce s literaturou   

Ke zpracování diplomové práce používá autorka rozsáhlou domácí a především 

zahraniční literaturu. Při jejím citování prokazuje dobrou znalost platné citační normy. Práce se 

opírá o knižní i časopisecké zdroje, ve vyváženém rozsahu jsou zastoupeny zdroje elektronické 

i tištěné. Text je prověřen antiplagiátorským programem se závěrem: diplomová práce není 

plagiátem. 

 

4. Grafické zpracování  

Grafická úprava jednotlivých kapitol a stránek je přiměřená. Text je vybaven 5 grafy a 

12 tabulkami, jejichž obsah není vždy jasně popsaný a  srozumitelný (viz bod 2 posudku). 

 

5. Jazyková úroveň 

Text vykazuje kvalitní korekturu bez jazykových chyb. Nejsou v něm překlepy nebo 

jiné jazykové nedostatky, gramaticky je v pořádku. 

  

6. Podnět k rozpravě 

Co autorka považuje za hlavní dosažené výsledky realizovaného empirického šetření?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Přes některé problematické aspekty obsahového a zvláště metodického rázu má 

diplomová práce akceptovatelnou úroveň. Ocenění si zaslouží výběr zajímavého tématu 

zpracovaného v kontextu zahraniční literatury a podloženého osobní zkušeností autorky.  

Doporučuji přijetí diplomové práce k ústní obhajobě se známkou dobře. 

 

 

 

V Praze dne 9. června 2020                      doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 


