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Volba výzkumného problému je relevantní pro studovaný obor, stejně tak náročnost 
celkového záběru diplomové práce je zvolena vhodně. Cílem diplomové práce bylo „..kriticky 
zhodnotit současnou praxi dalšího profesního vzdělávání úředníků veřejné správy a pokusit se 
identifikovat existující problémy, se kterými se tato oblast potýká“ (str. 10). Stanovené cíle 
práce byly dosaženy a na výzkumné otázky autorka rovněž čtenáři dala odpověď. 

Práci lze rozdělit na tři pomyslné bloky: část teoretickou, část, ve které se autorka věnuje 
současné právní úpravě a institucionálnímu zabezpečení vzdělávání, a část empirickou, která 
obsahuje výsledky vlastního výzkumu. 

Teorie práce je vystavěna na třech pilířích. Prvním z nich je teorie veřejné správy, která slouží 
zejména k předložení argumentů pro nutnost vzdělávat úředníky. Tato část je zpracována 
hezky, autorka se k ní místy v praktické části vrací. Osvěžit by se dala teoriemi zabývajícími 
se specifiky/ selháním veřejné správy, které by lépe pomohly vysvětlit zkoumaný problém. 
Druhý pilíř se dá nazvat „personalistickým“, kde pojednává o profesním vzdělávání 
v organizaci. Část působí učebnicovým dojmem, některé části považuji za trochu nadbytečné 
pro uchopení zkoumaného problému (např. kap. 3.2.3.). Třetím teoretickým východiskem je 
koncept celoživotního učení, ten se autorka snaží aplikovat na problém v schématu č. 5, popis 
či vysvětlení však bohužel chybí, což je škoda. Celkově kapitola obsahuje relevantní teorie, 
odpověď na otázku, jak lze teoreticky vysvětlit nefunkčnost/ selhávání/ problémy dalšího 
vzdělávání ve veřejné správě?, musí ale čtenář hledat mezi řádky. 

Druhá část je oproti první trošku těžkopádná, obsahuje dlouhé pasáže zákonů a koncepcí 
(např. str. 42, 45), které by mohly být pro čtenáře zpracovány jasněji a poutavěji. Z věcných 
drobností nerozumím důvodu, proč je „základním východiskem pro analýzu současného stavu 
.. (vzdělávání úředníků) .. vzdělanostní struktura úředníků“ (kap. 4.4., str. 50). Zařazení 
pravděpodobně vychází z dostupnosti dat a jejich třídění, pro práci ale data v tabulkách 3 a 4 
nejsou příliš přínosná: obsahují totiž jen absolutní údaje, relativní údaje o tom, jaké procento 
z daného typu úřednictva s různým dosaženým vzděláním se účastní vzdělávání, nenajdeme.  

Část praktická je čtivá a zajímavá, ocenit lze zejména úsilí a čas, který studentka věnovala 
vlastnímu výzkumu. Ten se skládá z exploračních rozhovorů a případové studie na Krajském 
úřadu Středočeského kraje, v rámci níž byly provedeny polostrukturované rozhovory 
a s určitými omezeními i Delphi metoda. Kapitola celkově dobře zachycuje a popisuje 
problémy vzdělávání úředníků. Co se týče zpracování exploračních rozhovorů s odborníky 
(kap. 5.1.), autorka téměř nepopisuje jejich průběh, reflexe informací z rozhovorů je 
v podstatné menšině v porovnání s mírně nadbytečnými, dlouhými doslovnými pasážemi z 
přepisů rozhovorů. Rozhovory z případové studie jsou zpracovány adekvátně. Polemizovala 
bych jen s anonymitou respondentů, která je přislíbena, ale podle seznamu respondentů na str. 
102 lze minimálně respondenty 9 a 10 identifikovat. 
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Práce je zpracována kultivovaným jazykem. Vytknout lze časté opakování informací v rámci 
práce (např. poslední strana z pětistranné kap. 5.3. je jen jejím shrnutím).  

Celkově je práce velmi „nevyčištěná“, téměř na každé straně lze najít nějaký gramatický, 
typografický či formální nedostatek. Uvádím příklady. Za kapitolou 3.1.3. následuje kapitola 
3.1.5, stejně tak chybí kapitola 3.1.5.3. Najdeme mnoho překlepů (např. tab. č. 2), chybějících 
slov ve větách (str. 23) stejně jako gramatické chyby („výsledky poukázali“ str. 93). Nepřesné 
je uvádění zákonů a dalších právních dokumentů (např. str. 46). Nedokončená je věta 
na str. 63 („V následující tabulce ..“). Rušivým dojmem působí také nejednotné grafické 
zpracování grafů a tabulek. A další chyby v použití interpunkce, odrážek či psaní velkých 
písmen. 

Autorka pracuje ne příliš dobře se zdroji a literaturou. Doslovné citace jsou v textu někdy 
ohraničeny uvozovkami, jindy ne (srov. např. 24 a 37, 88). U doslovných citací není uvedena 
strana (např. str. 36, 37). Studentka kombinuje různé uvádění citací v textu – objevují se 
závorky hranaté, kulaté a rozlišná interpunkce v závorkách (srov. str. 14, 19, 82, 88). 
Po srovnání pasáží práce s originálními dokumenty, studentka s nimi pracuje „výpiskovitě“ 
více, než by bylo v diplomové práci vhodné (srov. např. kap. 4.3. se zdroji). 

Zásadním nedostatkem, který je hlavním důvodem mého hodnocení jinak obstojné práce, jsou 
dlouhé doslovné citace, které nejsou uvedeny jako doslovné (např. části zákona č. 313/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků - str. 42 - § 17, str. 43 - § 19, str. 45 - § 35), 
stejně jako jednotlivé věty čerpané z uvedených zdrojů (např. str. 47 a 48 obsahují doslovné 
věty ze studie J. Mužíka a Z. Palána „Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího 
profesního vzdělávání“ ze str. 51, 52; str. 49 pak ze str. 54; z webových stránek Institutu pro 
místní správu Praha (www.institutpraha.cz) jsou doslovně převzaty pasáže na str. 48 a 50). 
Nedostatečné rozlišování mezi parafrází a doslovnou citací lze přisoudit spíše nedbalosti než 
úmyslu, přesto je tato skutečnost v diplomové práci nepřijatelná. 

 

Z výše zmíněného důvodu doporučuji Komisi zvážit (ne)přijetí diplomové práce 
k obhajobě.   

 

PhDr. Hana Geissler 

 

V Praze, dne 27. 1. 2010 
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