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1. Obsah a struktura práce 

Autorka se ve své práci zaměřuje na popis role lektora, z toho odvozuje kompetence užitečné 
pro výkon tohoto povolání, následně tvoří vlastní soubor kompetencí. Téma práce zcela odpovídá 
zaměření katedry, sled kapitol je naprosto logický, práce je dobře strukturovaná. Rozsah textu 
odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.  

2. Odborná úroveň 

Práce vcelku pěkně shrnuje poznatky o lektorské profesi, je znát, že autorka prošla relevantní 
literaturu a sestavila katalog činností lektora, jeho rolí a kompetencí, kterými by měl disponovat. 
Autorce se jistě dá vytknout jistá obecnost – mnoho odstavců je v podstatě formulací vcelku 
logických, ale podstatně jednodušeji vyjádřitelných myšlenek pomocí odborného jazyka (např. s.16   : 
„Vzdělávání lektorů a jejich profesionalizace v současné době zdůrazňuje mimo jiné větší důraz na 
zdokonalování interakce mezi lektorem a účastníky vzdělávání…“ atd. v tomto duchu. V překladu – 
lektor by si měl s účastníky více povídat. Je možné, že tímto přepisem by z práce vznikl stručný, ne 
zcela objevný, ale v zásadě zdravému rozumu neodporující kratší článek.   V teoretické části by hodně 
pomohlo uvádění příkladů – celá práce zůstává ve výčtové rovině, aniž je uveden příklad konkrétní 
didaktické metody nebo techniky. V teoretické části by si také zasloužila být vybraná pasáž týkající se 
práce s pozornostní účastníků, která podle mého názoru tvoří důležitou součást teoretické výbavy 
lektora.  Určité výhrady mám i k souboru kompetencí, který autorka vytváří – pomineme-li samotný 
přístup formou kompetenčního modelu, který je v posledních desetiletích spíše v krizi („seznam 
přání“), samotný kompetenční model pokládám za příliš dlouhý, příliš neohrabaný a příliš 
akademický, než aby mohl posloužit k jakémukoli vzdělávání lektorů a tím k deklarovanému naplnění 
cílů práce. Samotné uvažování směrem „vytvoříme model, podle kterého se bude jednotně 
posuzovat úroveň profesionála v námi vybraných mnoha položkách“ pokládám za málo přínosné, 
zavádějící a byrokratizující.  Práci by rozhodně prospělo větší provázání s praxí – např. relevantní 
empirickou formou šetření by bylo vedení interview se samotnými lektory, popř. účastníky 
vzdělávání.  

3. Práce s literaturou 

Literatura obsahuje množství různorodých publikací, vztahující se k lektorské, ale i 
pedagogické činnosti. Některé z nich jsou již staršího data a řeší občas problémy, které (doufám – 
možná jsem přehnaně optimistický) už nejsou zcela aktuální (např. dichotomii „tradičního“ a 
„participativního“ přístupu, se kterou se většina vzdělavatelů snad již vyrovnala), vcelku se mi zdá ale 
využití zdrojů adekvátní, autorka pracuje s tuzemskými i zahraničními prameny, narazíme zde i na 
klasická díla (Rogers, Kolb, Csíkszentmiháliy – i když ten jen v novinovém článku). Citace odpovídá 
akademické normě.  

 

 

 



4. Grafické zpracování 

Po grafické stránce práce odpovídá standardu, formát je sjednocený a přehledný. Práce 
obsahuje tabulky a schémata, která jsou srozumitelná a dobře se v nich orientuje, snad s výjimkou 
autorčina kompetenčního modelu, který je otočen na šířku.  

5. Jazyková úroveň 

Autorka píše odborným stylem odpovídajícím vědecké publikaci, pracuje s dobrou formou, 
ale s méně hodnotným obsahem. Přínosem by bylo zaměřit se na konkrétní přínos sdělení, jinak hrozí 
riziko frázovitého projevu. Pozor na větší počet autoritativních tvrzení („je důležitá“, „musí“, „nemělo 
by se“), množství počet zpodstatnělých sloves („aby došlo k upravení a případnému doplnění“, 
„sdělování…, …pokládání..“) a občas na složitější, zbytečně šroubovanou formulaci (např. s. 36: 
„Lektor řídí a kontroluje průběh didaktické hry, přičemž může zvažovat, zda by mohl v rámci 
efektivnosti změnit určité zadání a modifikovat tím způsob jednání všech zúčastněných“). 

6. Podněty k rozpravě 

Co spatřujete ve své práci za netriviální, co Vás při práci s literaturou překvapilo nebo 
zarazilo?  

Dovedete si představit dva lektory, jednoho např. s rozvinutou polovinou kompetencí 
z Vašeho modelu, druhého s rozvinutou druhou polovinou kompetencí, kteří by byli v práci 
s účastníky stejně úspěšní? Máte pocit, že existuje „optimální“, „objektivně kompetentní“ lektor?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Práce se zaměřuje na popis lektorské profese, jednak po stránce rolí, které lektor zastává, 
jednak po stránce kompetencí, kterými by měl být vybaven. I přes určité výhrady, (obecnost, práce 
s kompetenčním modelem a kompetencemi vůbec, paradigma jedné pravdy, nadbytečné užití frází), 
je práce vcelku dobrým přehledem svědčícím o kompetentní práci se zdroji a logickým, 
strukturovaným řazením informací. Práce v tomto smyslu splňuje podmínky na obhajobu a udělení 
bakalářského titulu.  

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji stupeň velmi dobře.  

  

 

V Praze 31. 8. 2015 

PhDr. Jan Gruber, Ph.D. 

 


