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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

 

Logická stavba práce 

 

  velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře  

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. 

. 

Logická stavba práce 

Práce má jasně stanoveny cíle i úkoly, je přehledná a dodržuje logickou postoupnost. 

Někdy je díky malému grafickému odlišení práce mírně nepřehledná, ale celkově drží 

jednotný záměr a postup. Projekt je ucelený ale jednotlivé podkapitoly v metodologické části 

nejsou přehledně členěny. Například pilotáž a struktura vzorku respondentů se ztrácí v textu.   

Z těchto důvodů: velmi dobře. 

 

Práce s literaturou: 



Pisatel plně proniknul do problematiky, prokázal nejen dobrou orientaci v teoriích, ale 

i velkou dovednost zacházet s literaturou a správně ji citovat. Výběr zdrojů svědčí o velkém 

přehledu a lze jej považovat za odpovídající velké šíři DP. Zcela splňuje požadavky kladené 

na literární zdroje u  DP, včetně uvádění cizojazyčných zdrojů. Proto: výborně. 

 

Adekvátnost použitých metod: 

Volba metod odpovídá cílům práce. Vhodná je i kombinace kvalitativního přístupu 

(rozhovory) s elektronickým dotazováním. Výhrady lze vznést spíše k přehlednosti a členění 

metodické části. Viz připomínky. Také zpracování dotazníku do grafů a jejich následná 

interpretace často neodlišuje diskuzi od bezprostřední interpretace dat. Ta jsou uváděna 

správně v absolutních číslech, ale dále se při interpretaci používají procenta, což je poněkud 

matoucí. Také u zúčastněného pozorování není zcela precizně popsáno jeho zaměření. 

Nicméně je třeba ocenit vhodný výběr několika metod a velkou pracnost sběru dat i jejich 

vyhodnocení. Proto: velmi dobře. 

 

Hloubka analýzy, vlastní přínos autora: 

Autor pojal práci velmi široce. V teoretických východiscích prezentuje i vlastní 

zpracování autorských textů do tabulek (např. s. 25, 26 - 27). V DP se objevují i zajímavá 

teoretická srovnání a úvahy, i když k některým lze mít výhrady. Viz s.33, srovnání obsahu 3 

strategických plánů. Pojmy jsou vysvětleny zasvěceně a přímo souvisí s úkoly práce. 

Teoretická východiska jsou popsána jasně a pregnantně, je znatelný vlastní přínos autora a 

jeho poměrně přesné, kategorické myšlení.  

Jedna z mála dobře provedených PEST analýz na základě dostupných strategických 

 záměrů MŠMT, vlády ČR  a dalších dat. (s.52 – 56.). Porterova analýza odvětvových sil je 

také provedena s velkou znalostí prostředí a hloubkou záběru. Téměř vzorově je zpracován 

návrh strategického plánu. Vše je prakticky velmi přínosné a konkrétně využitelné pro celou 

organizaci. Proto: výborně 

 

Úprava práce: 

Práce je poněkud méně přehledná, viz připomínky ohledně metodologické části, má 

relativně málo ilustračních obrázků. Jinak však splňuje formální požadavky pro úpravu, styl 

písma atp. Z těchto důvodů: velmi dobře. 

 

Stylistická úroveň, jazyk: 

 Práce je psána s pozoruhodnou myšlenkovou přesností a je zároveň čtivá. Autor 

prokázal na dnešní poměry nadprůměrnou vyjadřovací schopnost a vyspělejší jazykovou i 

formulační úroveň. Hodnotím: výborně. 

 

Celkové splnění cílů a hodnocení práce:  

  Diplomová práce překračuje svým záběrem a rozsahem běžné požadavky. Zejména je 

třeba ocenit značnou pracnost a hloubku provedených analýz. Práce je přínosná nejen 

v teoretické části (vlastní schémata zpracování literárních zdrojů), ale zejména praktickým 

využitím podrobně zpracované návrhu strategie. Je evidentní, že autor se v problematice 

skvěle vyzná, má jasné a reálné představy. Dokázal je také zpracovat do písemné podoby 

s nadprůměrnou úrovní i obsahem. Hlavní cíle a úkoly práce byly jasně splněny. Proto: 

výborně. 

 

Připomínky kromě výše uvedených:  

 

1. Autor se nevyvaroval několika ojedinělým chybám, spíše překlepům.. Například: s.16  

chybí “r“ u slova rozbor, s. 39 namísto této je výraz „tét“, dále překlep na s 59.   Lze  

považovat za marginální jev. 

 

 

2. Pilotáž dotazníku (s. 46) by si zasloužila vlastní odstavec. 



 

      3. To samé se týká podkapitoly „sběr dat“ a prezentace výzkumného vzorku u  

 dotazníku. Konstatuji horší grafické rozlišení jednotlivých částí v metodologické části  

 práce. U charakteristiky výzkumného souboru pro dotazník chybí grafické znázornění.  

 Počty  respondentů a návratnost  dotazníku se tak trochu ztrácejí v textu. 

 

4.  Výsledky v grafech jsou uvedeny v absolutních číslech, ale jejich interpretace pracuje 

někde s procenty. To je poněkud matoucí, zvláště vzhledem k nízkému počtu 

respondentů. Viz otázka k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Co znamená zkratka „z.s.“ v nadpisu DP? 

 

2. Na s. 17 vysvětlujete pojmy „ poslání“ a „vize“. Jsou zaměnitelné? Pakliže ne, 

v čem se liší?  

 

3. Při jakém počtu respondentů je účelné uvádět výsledky v procentech? Jaký vliv to 

má na interpretaci výsledků? 

 

  

Práce je doporučena k obhajobě. 

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

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby: výborně. 

 

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

 

V Praze dne: 8. 9. 2017        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


