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Vyjádření oponenta 

Formální náležitosti a rozsah  

Rigorózna práca je napísaná v súlade s formálnymi požiadavkami, bez zásadných nedostatkov (súpis 

v texte použitých skratiek). Práca má 226 strán textu s přílohami, čo považujem za neprimerané účelu 

záverečnej práce ani jej zvolenému cieľu.  

Úvodní část 

Cieľ rigoróznej práce deklarovaný autorkou v jej úvode: „Cílem rigorózní práce je identifikovat a 

charakterizovat specifika lektorské práce se zaměřením na oblast Celní správy České republiky a cílem 

případové studie je analýza efektivního využití metod výuky, didaktických pomůcek a metod zpětné 

vazby práce lektora (s. 184).“ má priamu väzbu na študovaný odbor a jej koncepcia zodpovedá 

potrebám tohoto druhu závěrečných prác. 

Práce s odbornou literaturou, dosavadní řešení problému 

Teoretická časť práce na základe vhodne zvolenej domácej odbornej literatury (autorka mohla siahnuť 

aj po ďalších zahraničných zdrojoch) analyzuje relevantné pojmy, východiská a kontexty témy (ďalšie 

profesijné a podnikové vzdelávanie, jeho systém a cyklus, koncept učiacej sa organizácie, požiadavky 

a kompetencie lektora). Absentujú kľúčové zistenia z výskumov k tejto téme, ktorých je v domácej i 

medzinárodnej literatúre dostatok. Celá časť je veľmi rozsiahla a pôsobí ako široký, kumulatívny 

prehľad doterajších poznatkov k problematike. Ocenil by som, ak by bol text viac orientovaný na 

vlastný problém rigoróznej práce – špecifiká práce lektora (napr. problémy v pôsobení lektorov 

s rôznymi skúsenosťami, kompetenciami na rôzne cieľové skupiny apod). 

Výzkumná a analytická část  

Výskumnú časť práce uvádza 7. kapitola, autorka formuluje cieľ prípadovej štúdie a výzkumné 

otázky, ale chýba výzkumný problém. Výzkumné metody a nástroje sú v súlade s metodologickou 

kultúrou. Výskum (oceňujem aj predvýskum) sa realizoval dotazníkovou metódou u 145 respondentov 

lektorov Colnej správy ČR. Výsledky dotazníka sú prezentované štatisticky správne a graficky 

názorne v kruhových grafoch. Miera analýzy a interpretácie zistení mala zahrnúť aj hlbšie súvislosti 

medzi skúmanými javmi (vplyv veku, praxe, pôsobiska respondentov). Výsledky tak zostávajú 

v rovine deskripcie aktuálního stavu bez hlbšieho porozumenia skrytým faktorom. Za zásadný 

nedostatok výskumnej časti považujem avizovanie prípadovej štúdie ako metodologického nástroja 

vedeckého poznávania. Avšak jej aplikáciu nanechádzam! 

Závěry a zhodnocení práce  

Celkovo hodnotím rigoróznu prácu na primeranej úrovni, jej cieľ bol naplnený len čiastočne. Autorka 

preukázala znalosť odborných východísk problematiky a schopnosť samostatne a tvorivo pristupovať 

k výskumnej práci. Prínos práce pre študijný program spočíva v zhromaždení informácií o aktuálnych 

otázkách práce lektorov v podmienkach Colnej správy ČR. Závažným nedostatkom práce je aplikácia 



prípadovej štúdie ako výzkumného nástroja, ktorý však v skutočnosti neobsahuje a preto rigoróznu 

prácu neodporúčam  

Vzal som na vedomie obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 10.7.2020. 

Hodnocení práce: nedoporučuji k obhajobě 

Doporučení a otázky pro obhajobu: - 

V Praze dne 31.12.2020                                                              

                                                                                             Doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.  

 


