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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. 

ro
zh

o
d

n
ě 

a
n

o
  

sp
íš

e 
a

n
o
 

sp
íš

e 
n

e 
 

ro
zh

o
d

n
ě 

n
e
 

    

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    

 
  



Hodnocení rigorózní práce: 

 

Cílem rigorózní práce pana Mgr. Lukáše Zichy je v širším „kontextu firemních procesů 

identifikovat a charakterizovat faktory, které ovlivňují strategické řízení organizace a jeho 

efektivitu v kontextu dalšího profesního vzdělávání“ (str. 9). Z tohoto pohledu je téma práce 

přínosné pro rozvoj andragogické vědy a teorie řízení.  

Rigorózní práce je rozdělena na část teoretickou a analyticko-empirickou. Teoretická část 

obsahuje solidně zpracovaná východiska, tj. kompetence pracovníků, teorii lidského kapitálu a 

strategické řízení organizace. Jednotlivá témata na sebe logicky navazují a vytvářejí tak 

kompaktní celek. Autor využil adekvátní množství primárních zdrojů, a to i značné množství 

zahraničních. Pozitivně rovněž hodnotím periodické zdroje a jejich výběr, vč. aktuálnosti. Na 

vybrané kategorie autor nahlíží kriticky, hodnotí jejich význam pro rozvoj pracovníků a 

konkurenceschopnost organizací (podniků). Z textu je patrné, že se uvedenou problematikou 

profesně zabývá a že některé firemní procesy vidí andragogickou optikou. 

Při realizaci výzkumného šetření autor zvolil kombinaci metod kvalitativních a 

kvantitativních (smíšený design). Správně formuloval výzkumné předpoklady: Jak ovlivňuje 

proces strategického řízení firmy podnikové procesy, vč. nastaveného modelu vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců v kontextu délky jejich praxe? Jaké jsou profesní kompetence 

zaměstnanců? Následně stanovil výzkumné otázky (VO1-VO3, str. 52) a hypotézy (H1-H3, str. 

54). V kontextu rigorózní práce lze výzkumné šetření považovat za středně náročné s ohledem 

na jeho zpracování. Počet respondentů je však nadstandardní (341 zaměstnanců v rámci tři 

podniků). Autor splnil všechna nezbytná kritéria nutná pro realizaci výzkumu v oblasti 

pedagogiky či andragogiky (vč. etických zásad). V části analyticko-empirické lze mít pouze 

drobné výhrady k interpretaci získaných dat. Některá dílčí vyhodnocení nejsou adekvátně 

uvedena a zároveň nekorespondují se stanovenou metodologií – nejsou provázány výsledky 

z obou částí výzkumu, což považuji za škodu, neboť by některá data (zjištění) mohla být lépe 

interpretována a dána do dalších souvislostí (např. systém hodnocení a jeho propojení 

s kompetenčním modelem, nastavení práce s talentovanými pracovníky, adaptační proces a 

jeho optimalizace, snížení rizika fluktuace atd., a to pohledem zaměstnance vs. zaměstnavatele). 

Zpracování rozhovorů, vč. kódování považuji za zajímavé a metodologicky opodstatněné. 

Podnětné je rovněž sledovat názory respondentů dle věkových kategorií. 

Práce je uzavřena návrhem kompetenčních profilů klíčových pracovních pozic (kap. 5). 

Závěrem mohu konstatovat, že autor správně uchopil a interpretoval inovativní podnikové 

přístupy v oblasti rozvoje profesních kompetencí a strategického řízení. Zvolené téma lze 

hodnotit jako nanejvýš zajímavé, aktuální a přínosné pro rozvoj teorie a praxe vzdělávání 

dospělých a personálního řízení. Celkové zpracování rigorózní práce považuji za erudované 

a neshledávám v ní zásadní nedostatky. Deklarovaný cíl práce byl naplněn. 

Na základě informací 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 1. 6. 2021. Nebyla nalezena žádná (významná) shoda. 
 



Otázky pro obhajobu: 

1. Upřesněte výběr organizace a její profesní / obchodní zaměření. 

2. Jakými konkrétními profesními kompetencemi jsou vybaveni pracovníci v jednotlivých 

podnicích při nástupu do zaměstnání (tj. je realizována vstupní diagnostika či jiná forma 

měření znalostí či dovedností)?  

3. Jak je v praxi nastavován individuální vzdělávací (rozvojový) plán a jak je zajištěna 

jeho provázanost s kompetenčním profilem? 

4. Jak hodnotíte využití dvou metod dotazování? Jaké výhody (případně nevýhody) jste 

zaznamenal v kontextu takto zaměřeného výzkumného šetření?  

5. Model pravidelného hodnocení pracovníků (ve vazbě na odměňování), který popisujete 

v rámci rigorózní práce u firem A-C, považujete za efektivní?  

6. Jaké nástroje lze v podnikové praxi využít pro zvýšení motivace pracovníků k dalšímu 

vzdělávání a profesnímu rozvoji? 

 

 

Závěrečné hodnocení práce:   

Práce bez výhrad splňuje / nesplňuje požadavky kladené na daný typ kvalifikační práce 

ve studijním programu Andragogika a management vzdělávání. 

 

 

V Praze dne 10. srpna 2021 

 

 

 

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


