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POSUDEK OPONENTA 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, 

 práce by neměla být doporučena k obhajobě. 
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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: 

 

➢ Posuzovaná diplomová práce se věnuje tématu, které je relevantní studovanému oboru, 

aktuální a současně dosud v andragogické literatuře méně zpracované. Cíl práce je 

stanoven správně a práce jako celek vede k jeho dosažení. (viz též nedostatky) 

➢ Diplomantka prokázala schopnost práce se zdroji po věcné i formální stránce. Práce 

nevybočuje z rámce odborného stylu. Zejména ve 3. až 5. kapitole byl vytvořen 

terminologický rámec pro výzkumné šetření. (viz též nedostatky) 

➢ Za klíčové pro dosažení cíle diplomové práce považuji výzkumné šetření. Diplomantka 

správně stanovila výzkumný cíl, zdůvodnila i použila metodologii. Metoda obsahové 

analýzy je zpracována pečlivě a vede k naplnění cíle práce tak, jak byl stanoven. 

➢ Práce přináší nejen zajímavé, ale také hodnotné informace a poznatky ze zkoumané 

oblasti, která – jak znovu konstatuji – je v daném kontextu dosud méně prozkoumaná a 

současně vysoce aktuální. 

 

 

Nedostatky práce: 

 

➢ Úvodní, první kapitola diplomové práce rozšiřuje téma nad rámec zkoumané 

problematiky a nemá bezprostřední význam pro dosažení stanoveného cíle. Obsahuje 

také řadu výčtů formálně upravených způsobem, který neodpovídá aktuálním 

požadavkům na strukturu odborného textu analytického charakteru (viz např. s. 9-10 a 

12-13). 

➢ Obsah podkapitoly 3.1 neodpovídá jejímu názvu (Příprava online kurzu vs. teorie 

vzdělávání dospělých, viz s. 34-37). 

➢ Práci by prospěla lepší koncentrace na výzkumný problém již v úvodní kapitole a 

editace podkapitoly 3.1. To by přispělo také k odpovídající korespondenci mezi 

teoretickou a empirickou částí. 

 

 
Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 19. dubna 

2022 (Theses.cz a Turnitin). Zjištěná shoda vyplývá z řádného citování (přímé citace i parafráze) a ze 

shody metapopisů (viz šablona DP). 

 

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

management vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Existuji nějaké významnější limity či bariéry pro využití edukačních platforem 

v jednotlivých fázích a typech celoživotního vzdělávání? 

2. Změnil se nějak význam pojmu hybridní výuka v souvislosti s nedávnou pandemií 

covid-19 a vlivem, který měla na omezování možností formálního a neformálního 

vzdělávání? 

 

 

 

V Praze 5. května 2022              Michaela Tureckiová 


