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1. Obsah a struktura práce 
Diplomová práce Kateřiny Svatošové se zaměřuje na stále aktuální a odborníky 
diskutovanou problematiku kompetencí ve vztahu k lektorské práci. Při zpracování 
tématu autorka vychází z předpokladu, že nedostatečné standardy kompetencí 
neumožňují účastníkům i zadavatelům hodnotit kvalitu lektora. Současně však 
upozorňuje na komplikovanost stanovení těchto standardů vzhledem k mnoha 
proměnným v lektorské činnosti, uvádí zejména odbornost, ale i například 
různorodost věkových skupin, se kterými lektor pracuje. Text rozsahem odpovídá 
nárokům na diplomové práce, je zpracován přehledně, jednotlivé tematické kapitoly 
logicky navazují, přílohy jsou relevantní. 
 
Jako cíl své práce si autorka určila vytvořit klasifikaci lektorských kompetencí, která 
vychází z analýzy odborných zdrojů, z průzkumu lektorských kompetencí a 
z vlastních zkušeností z lektorské práce. Cílem průzkumu, který autorka zrealizovala, 
bylo zjistit pořadí významnosti dílčích kompetencí lektora a požadavku na odbornou 
kompetenci z hlediska tří skupin respondentů – účastníků vzdělávání, lektorů a 
zadavatelů vzdělávacích programů ve vzdělávání dospělých. 
 
2. Odborná úroveň 
Cíle práce, které si autorka v úvodu vytyčila, dosáhla. Ve své práci navazuje na 
stávající stav řešení problematiky, při tvorbě modelu rolí lektora během vzdělávací 
akce vychází z odborných zdrojů. Práci Kateřiny Svatošové hodnotím kladně jako 
příspěvek k odborné diskuzi ke standardizaci lektorských kompetencí. Vzhledem ke 
specifickým faktorům různorodé lektorské práce se přikláním k úvaze zpochybňující 
možnost uplatnění jednoho univerzálního modelu.  
 
3. Práce s literaturou 
K danému tématu je v současnosti k dispozici poměrně málo odborných pramenů. Ve 
své práci autorka využila poměrně rozsáhlý soubor zdrojů, soupis bibliografických 
citací obsahuje celkem 52 položek včetně 12 cizojazyčných zdrojů, autorka čerpala i 
z internetových zdrojů.  
  
4. Grafické zpracování 
Grafická úprava práce je vyhovující. Tabulky, obrázky a grafy v přílohách jsou dobře 
zpracované, přehledné a pro práci přínosné. 
 
5. Jazyková úroveň 
Odborný jazyk, který autorka v práci používá, je relevantní. Celková jazyková úroveň 
práce je vyhovující.  
 
 



6. Podněty k rozpravě 
Do rozpravy mám pro autorku následující otázku: Jaké další vhodné metody by bylo 
možné využít k vytvoření modelu kompetencí lektora vztahujících se k jeho rolím v 
průběhu vzdělávacího procesu a jaké možné výhody či nevýhody by mělo uplatnění 
těchto metod? 
 
7. Závěrečné hodnocení práce 
Práce poskytuje sumarizaci poznatků k dané problematice, vytvořenou klasifikaci 
lektorských kompetencí vztahující se k rolím lektora v průběhu vzdělávacího procesu 
a výsledky dotazníkového šetření autorky, které zaměřila na hodnocení významu 
jednotlivých lektorských kompetencí a na předpoklady pro odborný růst a rozvoj 
lektora. Jak jsem již uvedla, práci hodnotím kladně jako příspěvek do odborné 
diskuze ke standardům kompetencí lektora.  
 
Předloženou diplomovou práci Kateřiny Svatošové doporučuji k přijetí k obhajobě 
s návrhem klasifikace: velmi dobře. 
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