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1. Obsah a struktura práce 

 

Te ma pra ce je v souladu s odborný m zame r ení m katedrý a inovativní  didakticke  metodý ve vzde la va ní  

zame stnancu  jsou aktua lní  oblastí  studia. Struktura pra ce je v za sade  adekva tní , i kdýz  s ohledem k 

obsahu empiricke ho vý zkumu mohla bý t jes te  ví c akcentova na metoda Design Sprint spolu s te matý 

souvisejí cí mi s touto metodou. Výja dr eno to mohlo bý t i v konkre tne js í  formulaci na zvu pra ce. První  

kapitola teoreticke  c a sti je zame r ena na vzde la va ní  a rozvoj zame stnancu  v organizací ch, na sledují cí   

metoda m vzde la va ní  v organizací ch. Tr etí  kapitola pojedna va  o soudobý ch trendech ve vzde la va ní  

zame stnancu . Navazují cí  empiricka  c a st pra ce se tý ka  empiricke ho s etr ení  o výuz ití  a modifikací ch 

metodý Design Sprint ve firme  Vodafone. Rozsah textu odpoví da  poz adavku m. Pr í lohý pra ce obsahují  

pr epis dvou rozhovoru  vztahují cí ch se k metode  Design Sprint. Jejich zar azení  je opodstatne ne .     

 

2. Odborná úroveň 

 

První  a druha  kapitola (vzde la va ní  a rozvoj zame stnancu , metodý vzde la va ní ) jsou dobrý m vstupem do 

te matu. Tr etí  kapitola velmi podrobne  charakterizuje aktua lní  trendý ve vzde la va ní .  E-learning, 

mentoring nebo za z itkove  uc ení  mohlý bý t popsa ný struc ne ji, protoz e nebýlý zac lene ný ve vý zkumne m 

s etr ení . Metodu Design Sprint sice autorka charakterizuje detailne , ale chýbí  s irs í  ra mec, podrobne js í  

uvedení  Design Thinkingu nebo agilní ho projektove ho managementu. Z toho jak je Design Sprint uveden, 

plýne, z e je to metoda tvor ive ho r es ení  proble mu  v tý mu. Aspekt vzde la va ní , uc ení  není  az  natolik zr ejmý . 

Empiricke  s etr ení  (4. kapitola) býlo zame r eno na pouz ití  metodý Design Sprint v konkre tní  firme . Býla 

zvolena kvalitativní  vý zkumna  strategie v podobe  pr í padove  studie. Obecna  charakteristika pr í padove  

studie na s. 41 az  43 výuz í vají cí  zdroje z oblasti metodologie mohla bý t struc ne js í . Jako metodý zí ska va ní  

dat jsou autorkou uvedený zu c astne ne  strukturovane  pozorova ní  a strukturovaný  rozhovor. Z autorc ina 

textu usuzuji, z e s lo spí s e o nezu c astne ne  pozorova ní , nebýla zapojena do aktivit tý mu. Zatí mco o obsahu 

rozhovoru si lze ude lat obraz na za klade  pr í loh, explicitne  nejsou uvedený pozorovací  kategorie, i kdýz  

patrne  býlý urc ený podle sche matu Design Sprintu. Cí l vý zkumu je výmezen jako analý za zpu sobu 

výuz ití  metodý Design Sprint ve firme  Vodafone. Da le jsou uvedený tr i vý zkumne  ota zký, faktický vs ak 

mají  podobu hýpote z, c ili pr edpokla daný ch vý sledku . S ohledem ke kvalitativní mu designu bý formulace 

vý zkumný ch ota zek býla jednoznac ne  vhodne js í . Na jine m mí ste  je studie oznac ena jako evaluac ní , spí s e 

bých ji oznac il jako deskriptivní  nebo explorac ní . V hodnocení  workshopu, který  býl zdrojem pr í padove  

studie, mi chýbí  vý razne js í  odkazý na pouz ite  metodý strukturovane ho pozorova ní  a rozhovoru. V 

diskusi bých oc eka val explicitne js í  pohled na to, jake  konsekvence výplý vají  z aplikovane  metodý Design 

Sprint pro vzde la va ní  zame stnancu  v organizací ch ve smýslu komparace s jiný mi didaktický mi 

metodami. Celkove  je vs ak diskuse pome rne  obsa hla  a autorka v ní  uva dí  pr í kladý pouz ití  metodý Design 

Sprintu v ru zný ch organizací ch.  Pr í nos pra ce spatr uji v tom, z e autorka uka zala na moz nosti aplikace 

metodý Design Sprint, a to i s modifikacemi se zr etelem ke konkre tní m podmí nka m. 

  

 

 

 



3. Práce s literaturou 

 

Pra ce s literaturou je adekva tní  s ohledem k poz adavku m kladený m na kvalifikac ní  pra ce.. Autorka se 

opí ra  o odborne  zdroje, doma cí  i zahranic ní . Postupuje v souladu s platnou bibliografickou normou.  

 

4. Grafické zpracování 

 

Graficka  podoba textu je pr ehledna , s ohledem na u pravu stra nek, formulova ní  nadpisu  a celkove  c lene ní  

textu, objevují  se ale dí lc í  nedostatký. Grafý jsou zar azený vhodne . 

 

5. Jazyková úroveň 

 

Jazýkova  u roven  pra ce je dobra . Jsou pouz í va ný vhodne  odborne  termí ný a pojmý. Korektura textu býla 

provedena kvalitne .  

 

6. Podněty k rozpravě 

 

1. Jaký  je vztah vý zkumný ch ota zek a hýpote z? Jaka  je role hýpote z v kvalitativní m vý zkumu?    

2. Jak býlý koncipova ný kategorie strukturovane ho pozorova ní ?   

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 

Pr es ne ktere  uvedene  nedostatký, pra ci celkove  akceptuji. Autorka proka zala znalosti o didaktický ch 

metoda ch a v na vaznosti na to provedla kvalitativní  s etr ení  zame r ene  na metodu Design Sprint. Vý sledký 

s etr ení  jsou analýzova ný a diskutova ný. Bakala r skou pra ci doporuc uji pr edloz it k obhajobe . Navrhuji 

hodnocení  dobr e.  
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