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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 Nelze aplikovat 
D3 Použití vhodných výzkumných metod a nástrojů 

E Analytická část 

E1 Kvalitní analýza získaných údajů a dat 
Nelze aplikovat 

E2 Kvalitní interpretace zjištěných údajů a dat 

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: 
 

Posuzovaná práce se zabývá jedním z klíčových témat managementu profesního rozvoje 

(dalšího profesního / podnikového vzdělávání). Téma je rámcově zasazeno do kontextu aktuální 

společensko-ekonomické situace a reflektuje i změny na trhu práce (postupná dominance 

generace Y / mileniálů na trhu práce a nástup příslušníků generace Z do pracovního procesu). 

Nosným zaměřením práce je přitom zdůvodnění a inspirativní příklady využití kompetenčního 

přístupu pro zefektivnění procesů vzdělávání a rozvoje pracovníků.  

Deklarovaným cílem hodnoceného textu je „charakterizovat význam aplikace 

kompetenčního modelu řízení na základě kompetencí v prostředí organizace jako součást 

hodnotícího procesu a zároveň základního a nepostradatelného nástroje pro řízení dalšího 

profesního vzdělávání“ (rig. práce, s. 8). Již na tomto místě lze konstatovat, že práce jako celek 

k dosažení tohoto cíle vede. Rigorant věnuje pozornost zejména problematice takového řízení 

procesu vzdělávání a rozvoje pracovníků, které umožní efektivní rozvoj kompetencí a tím i 

zlepšení výkonu pracovníků, rozvoj jejich motivace k dalšímu vzdělávání a rozvoj výkonnosti 

zaměstnavatelské organizace.  

Autor práce vychází při zpracování z poměrně rozsáhlé teoretické základny (kombinuje 

poznatky ze sociologie, psychologie, andragogiky, managementu, managementu vzdělávání 

aj.), kterou reflektuje a srovnává také se svojí dlouholetou praktickou zkušeností. Jistá 

povrchnost a subjektivita pohledu rigoranta vede k dílčím zkratkovitým závěrům a možná až 

přílišnému zdůrazňování negativních zkušeností s praxí firemního vzdělávání. Je škoda, že 

autor práce svá tvrzení neopřel o důslednější rešerši zdrojů (zejména zahraničních), 

zabývajících se aplikací kompetenčního a dalších strategických přístupů k řízení a rozvoji 

pracovníků. V textu práce jsou tak zdůrazněny zejména nedostatky té podoby vzdělávání 

pracovníků, které autor popisuje jako „benefit“ a staví do kontradikce s úspěšnou aplikací 

zvoleného pojetí. 

Přes právě uvedené komentáře oceňuji zaujetí autora kompetenčním přístupem 

(modelováním kompetencí „na míru“ konkrétním pracovním pozicím a propojením správně 

vytvořeného hierarchického modelu kompetence s možnostmi zvýšení efektivity 

poskytovaného vzdělávání). Spíše s lehkým povzdechnutím konstatuji určité zklamání z toho, 

že rigorant volil pro srovnání navrhované metodiky kompetenčního přístupu v rozvoji takřka 

výhradně neúčinné či méně účinné přístupy ke vzdělávání zaměstnanců (tj. nesystematický „ad 

hoc“, případně sice cyklicky probíhající proces vzdělávání a rozvoje pracovníků, ovšem bez 

zřejmé vazby na strategii organizace, případně na integraci procesu vzdělávání do řídicích a 

dalších procesů organizace). 

Za nejpřínosnější z hlediska dosažení cíle tak považuji zejména 4. a 5. kapitolu. Ty v textu 

reprezentují „výzkumnou část“ a fakticky jsou tvořeny konkretizovaným popisem a 

zdůvodněním metodiky přípravy a zavádění kompetenčního modelu do praxe. Nedílnou 

součástí textu (jakkoli z hlediska nároků na její elektronickou verzi formálně oddělenou) jsou 

příklady kompetenčních modelů dvou pracovních pozic, jež lze z hlediska úspěšného využití 

kompetenčního přístupů v praxi považovat za klíčové – manažera/ky rozvoje lidského 

potenciálu a vedoucí/ho oddělení rozvoje lidského potenciálu (zpracováno pro organizaci o 200 

zaměstnancích – viz s. 73 ad.).  

Rigorant v textu pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, práce s nimi není zcela 

konzistentní (místy není jasný rozdíl mezi parafrází a doslovnou citací – viz s. 35, 37-38n.; ve 



4. kapitole rigorant pracuje s některými informacemi jako s obecně známými, což jistě platí pro 

teoretiky managementu vzdělávání a andragogy, nikoli však pro ostatní odbornou či laickou 

veřejnost). Zřejmě vzhledem k zaujatosti tématem jsou v práci střídavě používány 1. osoba 

singuláru a plurálu a někdy i ne zcela korektní „termíny“ (např. nábor, řadový pracovník aj.). 

Spíše výjimečně se objevují jiné formulační, gramatické či syntaktické nedostatky. Ty však 

významněji neovlivnily celkové hodnocení posuzované rigorózní práce. 

Na základě výše uvedených skutečností konstatuji, že přes některé výhrady, které 

k posuzovanému textu mám, práci doporučuji k obhajobě. 

 

Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce (theses.cz) ze dne 

1. 12. 2021 a v Turnitin ze dne 29. 11. 2021.  

 

Otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete přínos aplikace kompetenčního přístupu v širším kontextu řízení a vedení 

pracovníků. Proč je takový důraz kladen právě na složku vzdělávání a rozvoje? Jak 

souvisí s aplikací kompetenčního přístupu výklad věnovaný dalším modelům 

strategického řízení lidských zdrojů (viz s. 38-40 rig. práce)? 

2. Jak pravděpodobně ovlivní budoucí podobu vzdělávání pracovníků zkušenosti firem 

z covidového období, které významně, a přitom různorodě ovlivnily také pracovní a 

osobní život různých generací pracovníků?  

 

Závěrečné hodnocení práce:   

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

Andragogika a management vzdělávání.  

 

 

 

 

V Praze dne 16. ledna 2022 

Michaela Tureckiová  


