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Jak je možno odhadnout – nikoli však jednoznačně určit – z názvu, věnuje se 
posuzovaná diplomová práce problematice fungování a zejména managementu 
vzdělávacích institucí v období, pro které autor zvolil označení „turbulentní doba“. Již 
na tomto místě bych ráda požádala Z. Hradila, aby v rozpravě nad diplomovou prací 
přesně vymezil rozdíl mezi obdobím ekonomické recese z let 2008 až 2009(10), o níž 
fakticky v textu své práce píše, a turbulentností ekonomického prostředí (případně 
turbulentní ekonomikou, viz také DP, s. 16–17). 

Posuzovaná diplomová práce má logickou strukturu. Autor v ní nejprve 
vymezuje základní pojmy spojené s problematikou vzdělávání (především dospělých) 
a s podnikatelským prostředím v uvedeném období. Za jádro teoretické části textu lze 
považovat 3. kapitolu diplomové práce, ve které se autor postupně věnuje 
jednotlivým složkám řízení v podstatě jakékoli pracovní organizace, v tomto případě 
vztaženo důsledně ke vzdělávacím organizacím primárně v segmentu vzdělávání 
dospělých. Nejpodrobněji se přitom věnuje marketingu vzdělávacích institucí a v této 
subkapitole přináší přehled nejrůznějších marketingových nástrojů (viz 3.3), včetně 
těch, které využívají možností spjatých s informačními a komunikačními 
technologiemi. V kontrastu k této suverénně zpracované subkapitole pak stojí 
podkapitola 3.7 (Personální management), v níž autor uvádí v podstatě jen 
nereflektované přehledy. Data v nich obsažená jsou sice nesmírně zajímavá a 
dohledat je dalo autorovi jistě práci, nicméně u budoucího absolventa katedry 
andragogiky a personálního řízení bych předpokládala hlubší vhled do problematiky. 
Takto zůstal autor poplatný obecnému konstatování, že v řízení lidských zdrojů jsou 
velké rezervy a úspory v nákladech na vzdělávání jsou možné (parafráze s. 42d.). 

To, že je zobecnění bez zjednodušení schopen, dokázal diplomant ve 4. 
kapitole své práce, v níž představuje výsledky Průzkumu vzdělávání dospělých… 
(Donath-Burson-Marsteller, 2009). Bohužel i tato kapitola končí seznamem 
v odrážkách. Přínos práce tak lze spatřit především v 5. kapitole, v níž autor provedl 
vlastní výzkumné šetření – ekonometrickou analýzu vlivu makroekonomických 
faktorů na vzdělávání dospělých, v níž došel k několika překvapivým výsledkům. Jak 
však sám zároveň v práci uvádí, možnost aplikace zjištěných výsledků je omezená. 

Diplomová práce je psána kultivovaným jazykem na dobré gramatické i 
stylistické úrovni. Výjimky z tohoto „pravidla“ jsou samozřejmě v práci patrné (např. 
na s. 12 a d. je chybně /bez mezery/ uvedený symbol %, na s. 19 chybí kompletní 



odkaz na použitý pramen, na s. 36 zůstal částečně nezarovnaný text atd.). 
Zásadnějším problémem z hlediska formálních požadavků pak je způsob odkazování 
(v poznámkách pod čarou) a především skutečnost, že v práci zcela chybí Soupis 
bibliografických citací. Ten je sice částečně nahrazen Bibliografií, nicméně v té jsou 
některé použité prameny uvedeny (např. Langer, 2010 nebo Kohout, 2009 aj.), jiné 
nikoli (např. Štěch a Dvořák, 2008), případně je uvedena jiná práce autora (viz Palán, 
2009 v textu poznámky pod čarou a Palán, 2002 v bibliografii). Přitom v odkazovém 
materiálu p. p. č. jsem nenašla žádný cizojazyčný pramen, v Bibliografii jsou uvedeny 
prameny 2. Tato skutečnost je v rozporu s požadavky katedry andragogiky a 
personálního řízení (viz Pokyny k vypracování diplomové práce, oddíl 3.3.1).

Závěr

Celkově hodnotím diplomovou práci Zbyňka Hradila zpracovanou na téma 
Vzdělávací instituce: Podnikání v turbulentní době jako spíše zdařilou, a proto ji 
doporučuji k obhajobě.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnost nenaplnění některých formálních 
náležitostí textu se domnívám, že by se k nim měl diplomant vyjádřit ve svém 
úvodním slově při obhajobě a dále i v rozpravě nad diplomovou prací.

V Praze 28. srpna 2011 PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
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