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Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

  Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
  

Autorka si aktivně sama zvolila téma, které může prakticky přispět k výběru a 

diagnostice klíčových kompetencí u atraktivní profese kaskadéra. Pracovala velmi samostatně 

a při tom i dostatečně komunikovala s vedoucím práce. 

Cíle práce i úkoly jsou formulovány jasně, i s určením problému, ke kterému chce 

práce přispět. 

V teoretické části pisatelka ukazuje poměrně dobrý vhled do problematiky kompetencí 

a velkou znalost prostředí kaskadérské profese. Evidentně umí zacházet s literaturou, včetně 

její správné citace. Prezentuje řadu zajímavých a zasvěcených informací, někdy i s vlastním 

komentářem, což je jistě přínosné i pro teorii a rozvoj této profese. Výběr literárních zdrojů je 

adekvátní, i když některé články jí unikly (ne zcela její vinou- vybraní personalisté je totiž 

necitují např. Armstrong).   

Stylistická úroveň je na přiměřené výši, stejně jako relativně dobré vyjadřovací 

schopnosti autorky. Text je rozhodně čtivý.   



Celý projekt je vypracován za použití dnes již standardních metod. Je však třeba ocenit 

zejména uskutečnění řadu dobře operacionalizovaných rozhovorů s kaskadéry a také relativně 

velký výběr skutečných expertů pro posouzení důležitosti jednotlivých kompetencí. 

Jejich prezentace, interpretace a pečlivé zpracování kompetenčního profilu si také 

zaslouží pozornost. Také diskuze je přiměřená a odpovídající charakteru výstupů. Možná je 

škoda, že autorka zde nepoužila nějaké modelové schéma nebo pavučinový graf. 

Práce má jinak dobrou úpravu a je dokumentována řadou dokumentujících fotografií, 

ilustrativním záznamem rozhovoru a posuzovací škály. 

Celkově hodnotím práci jako nadprůměrný příspěvek ke konstrukci definitivního 

modelu kompetencí kaskadérského povolání, který bude možno využít nejen pro výběr 

kaskadérů, ale i pro jejich další profesní rozvoj. 

 

 

 

 Připomínky kromě výše uvedených:  

 

1. V teoretické části sice autorka prokazuje přehled a znalost problematiky, objevují se 

však některé nepřesnosti, plynoucí z ne zcela vhodného výběru literárních zdrojů. 

Např. že slovo „competency“ poprvé zmiňuje Boyatzis 1983. Je to někdo jiný viz 

otázka k obhajobě. 

 

2. Dělení kompetencí převzaté od BP Králíka není zcela odpovídající posledním 

členěním kompetencí. Směšují se zde například osobnostní vlastnosti – 

charakteristiky se schopnostmi.  

 

3. Pro grafické vyjádření výsledků mohl být využit např. pavučinový graf nebo nějaká 

forma modelu kompetencí. 

 

Otázka k obhajobě: 

 

1. Kdo opravdu relativně základním článkem (nápověda v r.1973) začal razit termín 

kompetence?  

2. Jaký je rozdíl mezi schopnostmi a vlastnostmi osobnosti z psychologického 

pohledu?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci.  Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi dobře . 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

V Praze dne: 11. 5. 2017        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      


