
Posouzení bakalářské práce M. Louče „Rozdílné přijímání informací a jejich 

zpracování odlišnými sociálními skupinami ve vzdělávání“ 

Téma práce je velmi aktuální. Je zaměřeno na další vzdělávání pracovníků v automobilovém 

průmyslu. Autor pracuje v oblasti dalšího pracovního vzdělávání a předpokládal a ověřoval 

tezi, že účastníci vzdělávání se budou lišit v mnoha parametrech, především v motivaci ke 

vzdělání, výběru oblastí výuky, akcentování témat výuky apod. Dvě odlišné a porovnávané 

skupiny pracovníků jsou tu zastoupeny a) zahraničními lektory, kteří informace získané ve 

vzdělávání předávají dále do své technické sítě pracovníků, tedy učí druhé a b) českými 

pracovníky, kteří využívají předávaného vzdělávání přímo ve své práci. Vedlejším, 

nepojmenovaným tématem, ale zájmem autora, je vyhodnocení vzdělávacích kurzů jako 

takových.  

Autor představil různé teoretické podoby podnikového i dalšího vzdělávání dospělých, určil 

podoby vzdělávání ve své gesci a  počty účastníků vzdělávání v obou sledovaných skupinách. 

První skupina zahraničních lektorů byla početně slabší.  

Milan Louč vytvořil dva dotazníky určené pro vzdělávané pracovníky. Pro zahraniční 

pracovníky byly dotazníky v cizích jazycích, odpovědi byly nato přeloženy do češtiny a 

zařazeny do tabulek. Návratnost dotazníků byla vysoká. Vyšší ve skupiny zahraničních 

účastníků.  

První otázky mapují motivaci ke studiu a počty dalších pracovníků, kterým budou výsledky 

vzdělávání předány. Odpovídají charakteristikám obou skupin tak, jak byly vymezeny. Další 

otázka ukazuje na rozdílné pojetí vzdělávací akce, zahraniční pracovníky vycházejí i z jiných 

zdrojů. Čeští, kteří je budou přímo využívat, si vystačí s výsledky školení.  

V další parametrech se však odpovědi skupin neliší, otázky se věnují využitelnosti informací, 

jejich srozumitelnosti a praktickým výcvikem. Odlišnosti jsou však v potřebě dalšího 

vzdělávání, resp. vědomí potřebnosti a cílenosti vzdělávacích oblastí.  

Druhý dotazník sleduje zájem o jednotlivá tematická školení a jejich časové uspořádání u 

obou skupin pracovníků.  

Rozhovor s vybranými pracovníky je veden v duchu dotazníkových témat k upřesnění 

získaných dat a jejich ověření. Nemá cíleně charakter nestrukturovaného rozhovoru, ale 

naopak je strukturovaný, přestože autor o rozhovoru mluví jako o polostrukturovaném. 

Otázky jsou formulovány tak, aby pomohly připravit odpovídající kurzy pro různé typy 

pracovníků v podnikovém vzdělávání.  

Připojeno je i hodnocení vzdělávání oběma skupinami. V hodnocení však vystupují rozdíly 

mezi oběma skupinami, které se v dotazníkových šetřeních ani v rozhovorech tolik 

neprojevily. Skupina českých pracovníků je výrazně s obsahem kurzu spokojenější.  

V kapitole „Postřehy“ ještě autor poukazuje na rozdíly obou skupin v pozorování jejich aktivit 

při vzdělávání (především aktivity v praktických cvičeních a únavu ke konci kurzu), zvažuje  

kulturní a situační důvody sledovaného chování.  

V závěru Milan Louč interpretuje dosažené výsledky a vyhodnocuje svá očekávání.  

Ta měla být, pro lepší orientaci čtenáře, jako hypotézy, uvedena na počátku praktické části 

bakalářské práce.  



Bakalářské práce Milana Louče splňuje nároky kladené na závěrečnou práci v bakalářském 

studiu. Doporučuji jí k obhajobě.  

Ida Viktorová  

 

 

 

 

 

 

 


