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Celkové zhodnocení práce: 
 

Autor bakalářské práce projevil schopnost samostatně dokončit zadané téma na velmi dobré 
úrovni. Obsahová struktura je volena velmi přehledně a z logického hlediska odpovídá 
potřebám zadání. Abstrakt dostatečně vystihuje náplň práce. Teoretická část je kvalitní a je 
možno prohlásit, že je z hlediska zkoumané oblasti i kompletní. K těmto pasážím nemám 
vážnějších připomínek. 
 
Praktická část pak přináší řadu důležitých poznatků, které mají za cíl otevřít čtenáři pohled na 
zkoumané téma. Autor při tom využívá osobních zkušeností a zaměřuje se na klíčové 
vlastnosti školení, které zásadně ovlivňují jeho kvalitu. Z odborného hlediska postrádám širší 
zasazení výzkumu do souvislostí v oboru. Autor rozhodně projevil, že je mu dané odvětví 
velice známo. Tento fakt je navíc umocněn jeho velice rozsáhlou praxí. Vzhledem k tomu, že 
se práce zabývá úzkým tématem, působí však občas na čtenáře izolovaně. Zde by autor 
mohl své zkušenosti lépe zúročit a provázat téma zadání s celkovým tématem školení jako 
takového. Pro lepší pochopení si dovolím citovat pár slov autora v závěru práce: „…přijdu-li 
do učebny a tam najdu nové tváře, které si musím hned získat.“ Např. tato věta otevírá 
mnoho otázek, které by si v rámci zadání zasloužily vlastní kapitolu a čtenáři by pomohly lépe 
pochopit souvislosti mezi sociálními, případně profesními skupinami, a různými přístupy 
lektora ke školení. Vzhledem k tomu, že dílo je i tak poměrně rozsáhlé a další rozšíření by 
nebylo pro potřeby bakalářské práce vhodné, lze tuto poznámku považovat za zajímavý 
námět k dalším výzkumům této oblasti. 
Mírným nedostatkem je jazyková úroveň, kdy se autor dopustil občasných chyb při 
skloňování, skladbě vět a nevhodné volbě větných celků. Vzhledem k rozsáhlosti práce je 
však počet těchto prohřešků zanedbatelný a je znát, že tomuto aspektu věnoval autor jisté 
úsilí. Vlastní provedení hodnotím z grafického hlediska jako povedené.  
 
I přes uvedené nedostatky a při zohlednění požadavků na náročnost bakalářské práce 
považuji tuto za velmi přínosnou a povedenou. Z mého pohledu dílo splňuje požadavky na 
udělení akademického titulu, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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