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1. Obsah a struktura práce

Práce se zaměřuje na vytvoření kompetenčního modelu lektora, analýzu a definování 
jeho rolí. Je doplněna empirickým šetřením – dotazníkovým průzkumem mezi lektory, zadavateli 
vzdělávacích akcí a jejich účastníky. Vnímám ji jako zcela přehlednou a pochopitelnou, logicky 
rozčleněnou od obecných pasáží o roli lektora a kompetencích po konkrétní praktická pojetí a 
empirické šetření. Podle mého názoru práce naplňuje stanovené cíle a přináší shrnutí problematiky 
na dobré úrovni kompilace. Rozsah textu zcela odpovídá požadavkům na diplomovou práci, stejně 
tak přílohy jsou přehledné a funkční. Tematicky naprosto odpovídá zaměření katedry, popisuje 
charakteristiky profesionála, zabývajícího se vzděláváním dospělých. 

2. Odborná úroveň

Vezmeme-li v úvahu východisko „kompetenční modely jsou smysluplný nástroj, 
kterým je užitečné se zabývat“, potom práce adekvátně naplňuje stanovené cíle. Přináší zajímavý 
přehled literatury na toto téma, včetně hodnocení současné situace u nás i ve světě. Empirické 
šetření přináší data řekněme praktického mapování postojů, které je zajímavé z hlediska „žité praxe“. 
Na vyšší úrovni by se mohla práce zabývat literaturou s větším přesahem do sociální psychologie, 
propojit kompetenční model s praktickým užitím a rozpracovat empirický průzkum do hlubší podoby.

3. Práce s literaturou

Odborná literatura vychází z relativně omezeného množství titulů dostupného v této 
oblasti, vyskytují se hodně základní učebnice a literatura populárně naučná, ale i odbornější tituly. 
Vnímám práci s ní jako přiměřenou, autorka dodržuje normu zacházení s literaturou a jejího citování. 
Osvěžující je soubor publikací z německého jazyka. 

4. Grafické zpracování

Práce je provedena dobrou grafikou, hezky pracuje se schématy a tabulkami 
vloženými do textu. Sloupcové grafy v přílohách by mohly být situovány v konvenčním otočení 
stránky – při práci se souborem v elektronické podobě jsou málo srozumitelné. 

5. Jazyková úroveň

Autorka se vyjadřuje na vysoké jazykové úrovni, užívá odborného jazyka a zároveň 
dokáže v rámci srozumitelnosti užít expresivnějšího výrazu. Práci po této stránce hodnotím jako 
jasnou a srozumitelnou. Možná, že by jí někdy mohlo prospět užití stručnějších, ne tak rozvětvených 
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souvětí, zejména dá-li se vyjádřit obsah několika třeba méně rozvitými a rychleji pochopitelnými 
větami, což, jak můžete z tohoto souvětí poznat, není vždy zcela na škodu. 

6. Podněty k rozpravě

Píšete, že jediným možným transparentním a objektivním východiskem k posouzení kvality 
lektora, které by pomohlo jak účastníkům, tak zadavatelům vzdělávacích akcí, je vyžadovat osobní 
schůzky s lektorem a ukázku jeho práce v praxi. Má tato metoda i nějaké metodologické slabé 
stránky? Dokážete si představit např. skvělého lektora, který v tomto posouzení selže, nebo naopak 
průměrného, který „zazáří“? 

Pomůže povinná a jednotná certifikace lektorů, po které voláte, opravdu nárůstu kvality? 
Dokážete uvést srovnání z jiných profesí nebo oblastí, kdy jednotná certifikace pomohla, nebo 
naopak uškodila? Argumentujte svůj názor.

7. Závěrečné hodnocení práce

Práce je dobrou ukázkou „řemesla“ jak psát diplomovou práci. Naplňuje formu práce 
s literaturou, členění na empirickou a praktickou část, zacházení s odborným jazykem a grafikou. 
Osobně mám výhrady k samotnému konceptu kompetenčních modelů a zacházením s nimi a mám 
spíše za to, že jejich praktická hodnota je v nejlepším případě orientační, v horším případě se jedná o 
zbytečně investované úsilí – to je však spíše otázka odborného postoje. Z akademického hlediska lze 
říci, že autorka naplnila požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě, hodnotím 
jí stupněm velmi dobře. 




