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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   
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Hodnocení rigorózní práce: 
 

Po formální stránce práce splňuje na ní kladené požadavky. V nové verzi práce se již 

nevyskytují zmíněné typografické chyby (odkazujeme na předchozí rigorózní práci, která 

nebyla doporučena k obhajobě). 

Obsahově byla práce přepracována. Autorka vzala v úvahu zásadní námitky k předchozí 

práci a závažné chyby ve výzkumné části eliminovala. Správnou volbou bylo uskutečnění 

zcela nového kvantitativního výzkumu v průběhu roku 2021. Není zcela jasné, kdy probíhal 

sběr dat, dle autorky „sběr dat byl realizován od 1. 3. 2021 do 19. 2. 2021“, což je patrně 

chyba v datumu (chronologicky nesmysl). Autorka si před novým výzkumem již rozpracovala 

hlouběji problematiku e-learningu v armádě a popsala výzkumný problém a výzkumné 

otázky. Autorka již nestanovila hypotézy, ale výzkum pojala jako nalezení odpovědi na 

výzkumnou otázku. Stále však chybí detaily o předvýzkumu kvantitativní části, o kterém 

autorka pouze napsala, že proběhl, ale nezmiňuje detaily a závěry z něj plynoucí.  Autorka u 

nového výzkumu uvádí návratnost a přístup k výběru vzorku, stále však nediskutuje možné 

ovlivnění navrácených dotazníků samovýběrem respondentů (může se jednat o specifickou 

skupinu) a způsob hodnocení reprezentativnosti tohoto vzorku. Avšak jelikož odpovědělo více 

než 80 % respondentů a autorka v novém výzkumu zjišťovala kvantitativní faktory pouze u 

respondentů se zkušeností s e-learningem, můžeme v tomto případě považovat tento vzorek za 

dostačující k určení vypovídajících informací. 

Překvapením je, že práce stále postrádá vysvětlení pojetí efektivnosti či efektivity ve 

výzkumném kontextu práce. Stále není jasné ve výzkumné části, zda autorka vychází 

z Úlovce (2008), uvedeného na straně 20 či ze své intuitivní představy o efektivitě a blíže 

neupřesňuje ostatní proměnné, které mohou vstupovat do celého evaluačního procesu e-

learningu. Autorka však přepracovala cíl a upřesnila že, „hlavním cílem rigorózní práce je 

popsat problematiku využití e-learningu v rámci vzdělávání vojáků AČR u konkrétního 

vojenského útvaru a prozkoumat, nakolik je tento způsob efektivní vzhledem k potřebám cílové 

skupiny.“, kde lze z kontextu obou výzkumů odvodit význam „efektivního způsobu“. Autorka 

opět svědomitě přistoupila ke kvalitativní části výzkumu, tento výzkum je dobře zpracovaný, 

systematicky a přehledně včetně popisu předvýzkumu a přináší náměty na případný další 

výzkum v této oblasti.  

Dále byly v práci dopracovány užší návrhy na zlepšení zjištěné situace. Jelikož se jedná o 

povinné kurzy, byly tyto návrhy i zrealizovány a autorka přinesla první výsledky. Návrhy 

byly kategorizovány a byla reflektována cílená zpětná vazba. Přínosy byly zaneseny jako 

rozdíl mezi procentními body v hodnocení škály respondentů. Tyto výsledky by si zasloužily 

hlubší statistickou analýzu, aby byly zdůrazněny statisticky významné posuny ve skóre 

průměrů odpovědí. Díky realizaci navrhovaných zlepšení se práce stává přínosnou v dané 

oblasti, především pak pro konkrétní útvar AČR a jeho budoucí implementace e-

learningových řešení v praxi. Zásadní novum je však stále absentujícím aspektem, který by 

měl být pro rigorózní práci charakteristický. Práce by si zasloužila ještě hlubší adresné 

vyjádření o jejím využití, tedy zejména v širším kontextu AČR. Z výše uvedeného vyplývá, že 

nová přepracovaná práce opravuje předchozí nedostatky, je z ní možné čerpat v praxi a využít 

její zjištění, avšak stále vykazuje některé výše uvedené nedostatky.  

Na základě poznatků získaných prostudováním předložené rigorózní práce konstatuji,  

že její úroveň již odpovídá po odborné a obsahové stránce požadavkům kladeným 
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na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě s tím, že autorka musí vysvětlit 

některé otázky, které by měly objasnit zmíněné nedostatky. 

 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce  

ze dne 30.května 2021. Byla nalezena shoda 60 %, avšak ta je způsobena již odevzdanou 

předchozí prací. Po odečtení souladu těchto identit pak nebyla nalezena významná shoda. 
 

 

Otázky pro obhajobu: 

Autorka by měla vysvětlit pojetí efektivity e-learningu ve svojí výzkumné části. Co přesně 

znamená efektivita e-learningu v AČR? Dále autorka zmiňuje v práci efektivnost (s.20), jak 

tedy souvisí v rámci její práce efektivnost s efektivitou? Co přesně autorka měří jako 

výslednou efektivitu e-learningu vzhledem k cílové skupině?  

Mohla by autorka vysvětlit, jak může samovýběr ovlivnit validitu kvantitativního výzkumu? 

Mohla by autorka doplnit analýzu dopadu provedených vylepšení z hlediska statistického? 

Tedy porovnat, zda procentuální zvýšení či snížení v hodnocení respondenty je statisticky 

významné či se může jednat o normální odchylku? 

 

Závěrečné hodnocení práce:   

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

Andragogika a management vzdělávání. 

 

V Praze dne 21. června 2021  

PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 


