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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Indikátory kvality závěrečné práce 
Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1, B3 a F1, 
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A Obecné     
A1 Jazyková úroveň  x    
A2 Dodržení stanoveného rozsahu x    
A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 38/2020,  

včetně platných příloh) x    

B Úvodní část 
B1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného programu x    
B2 Jasná formulace tématu a cíle práce (zejména: co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) x    

B3 Objektivní analýza z oblasti andragogiky, vzdělávání dospělých nebo řízení ve vzdělávání 
– managementu vzdělávání, nikoli jen popis subjektivní zkušenosti  x   

C Dosavadní řešení problému 
C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborných zdrojů  x   
C2 Relevantní 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 / hypotéz  

nebo výzkumných předpokladů  x   

D3 Využití vhodných výzkumných metod a nástrojů  x   
E Analytická část 
E1 Kvalitní analýza získaných údajů / dat x    
E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků x    
E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce x    
F Závěry a přínos pro studovaný program 
F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce x    
F2 Shrnutí hlavních myšlenek celého textu x    
F3 Adresné vyjádření o využití práce x    
F4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast andragogiky, vzdělávání dospělých  

nebo řízení ve vzdělávání – managementu vzdělávání  x   
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Charakteristika a klady práce: 
Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním vybraných edukačních platforem. Jejím 
cílem je dle autorky analyzovat vybrané online platformy a jejich funkce s ohledem na 
možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání dospělých. 
 

➢ Autorka zpracovává nové a aktuální téma, které dobře reflektuje aktuální dění. Opírá se ve své 
práci o relevantní zdroje a prokazuje dobrou orientaci v tématu.  

➢ Velmi zajímavý a přínosný přehled představuje tabulka na str. 39, která skutečně 
vyčerpávajícím způsobem prezentuje dostupné online platformy. 

➢ Výzkumný cíl je  správně stanoven a metodologie dobře zvolena. Metoda obsahové analýzy je 
provedena pečlivě se snahou skutečně detailně prozkoumat možnosti online platforem.  

➢ Výsledková část je zcela jistě nejsilnější částí práce a přináší velmi zajímavé a přínosné 
poznatky o málo známých online platformách.  

 
Nedostatky práce: 
 

➢ Teoretická část práce je zasahuje do podrobností, které nejsou pro dosažení cíle DP nezbytné, 
práci by prospělo omezit obecně andragogická vymezování a zaměřit se skutečně na témata 
související s využívání online platforem. Teoretická část tak obsahuje zbytečně mnoho 
podrobných výčtů, popisů a definic, což vede k tomu, že se člověk trochu ztrácí v tom, co je 
vlastně cílem práce.  

➢ Kapitola 1.3, která detailně popisuje andragoga je zbytečná.  
➢ Kapitola 3 a 3.1 na sebe nenavazují – kapitola 3 nese název online vzdělávání, její podkapitola 

3.1 se sice nazývá příprava online kurzu, obsahuje ale náhle teorie vzdělávání dospělých 
➢ Práci by prospělo, kdyby autorka skutečně svou práci zkoncentrovala na své téma a 

nadbytečná témata nerozepisovala. 
 
Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 
20.4.2022 (v systému Theses.cz) a ze dne 19.4.2022 (v systému Turnitin). Zjištěná míra 
shody vznikla jako řádné citace, části parafrází či shody metapopisů.  
 

Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce ve SP Andragogika a 

management vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V diskuzi se zamýšlíte nad možným využitím platforem pro různé věkové skupiny. 

Kterou platformu byste na základě Vašeho výzkumu doporučila pro využití na vysokých 

školách a proč?   

2. V teoretické části se věnujete tématu moderních metod. Jak byste definovala moderní 

metodu? A je vždy využívání  online platforem rovněž spojeno s užitím moderních 

metod?  

 

V Praze 1. května 2022 

Zuzana Svobodová 


