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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kompetence absolventů FD ČVUT v praxi 
Jméno autora: Zdeňka Stojaspalová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika kompetencí je dlouhodobě řešená v kontextu managementu i celoživotního vzdělávání. Zajímavá je volba 
zacílení na absolventy Fakulty dopravní ČVUT. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce je splněno tak, jak bylo formulováno a je přiloženo v práci. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Teoretická část práce je příliš rozsáhlá a v dílčích kapitolách nekoresponduje s praktickou částí. Výběr jediné výzkumné 
techniky, velikost výzkumného vzorku a způsob jeho výběru (bez uvedení charakteristik základního souboru) neumožňuje 
validaci výsledků.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Bakalantka v teoretické části využila poznatky z odborné literatury i dalších pramenů, aplikovala rovněž znalosti získané 
studiem. Tato část práce je nicméně příliš rozsáhlá a některé její části souvisí s tématem práce spíše zprostředkovaně a 
nevedou k dosažení cíle. V praktické části - která je jinak relativně pečlivě zpracovaná - pak není uveden žádný výchozí 
metodologický zdroj, ze kterého bakalantka vycházela při koncipování šetření. Chybí uvedení charakteristik základního 
souboru (velikost a struktura), výběr přehledu kompetencí ("hard" a "soft") není zdůvodněn pro cílovou skupinu studentů a 
absolventů FD ČVUT. Zjištěná data nebyla validována použitím další výzkumné techniky, případně srovnáním s již 
uskutečněnými výzkumy. Verifikace výzkumných předpokladů není přesně zdůvodněná a u 1. a 3. předpokladu není 
průkazná - předpoklady nebyly operacionalizovány ("nedisponují ... skills", s. 68). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce svým rozsahem převyšuje požadavky na bakalářskou závěrečnou práci. Snad i z toho důvodu se v ní objevuje více 
gramatických a syntaktických chyb (a to i typu "... neměli chybět osoby" - s. 25 a chyby v syntaxi ve formulaci cíle práce - 
např. v Abstraktu nebo v Úvodu na s. 8), občas není text zcela srozumitelný (např. s. 17, s. 16d., 18..., 35, 44d..., 53d - zde 
významné, protože zdůvodňuje výběr výzkumné metody). Typograficky je práce  členěna až příliš podrobně (na oddíly - např. 
1.5.3. jsou pak pouhé tři řádky, oddíl 1.5.4. je označen jako "Jiné", případně podkapitoly - 4.1 na s. 45). Oproti zvyklostem v 
současné podobě odborného textu je používáno podtržené písmo (např. na s. 17-18, 23-24, 34). Využití ilustrací na s. 26-27 
odpovídá spíše přílohám. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
V práci je použito značné množství zdrojů a dalších pramenů, způsob práce s nimi vykazuje určité nedostatky, a to například 
ve využívání sekundárních zdrojů (např. na s. 12), v absenci komparace zdrojů (například u klíčových kompetencí - viz 1.2), v 
nedoložených tvrzeních (s. 15)  i v dílčích odlišnostech od citační normy (např. využití sekundárního zdroje s neúplným 
odkazem na primární - s. 16, 24) aj. Ve 2. kapitole jsou využity zdroje neaktuální (s. 31d), případně ne správným způsobem 
(s. 32). 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Viz celkové hodnocení. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce v teoretické části shrnuje poznatky o využití kompetenčního přístupu v managementu a ve vzdělávání/ 
vzdělávací politice. Základní pojmy jsou vysvětleny v souladu s použitými zdroji, nicméně bakalantka mohla 
věnovat větší pozornosti vymezení rozdílu mezi kompetencí a kvalifikací. Teoretická část dále obsahuje některé 
informace, které nekorespondují s následně provedeným výzkumným šetřením. 
 
V metodice výzkumné šetření se objevují nedostatky, které pravděpodobně vyplývají z nižší úrovně rozvoje 
"badatelské kompetence" autorky posuzovaného textu. Tato část práce nicméně přináší některá zajímavá zjištění, 
na která by bylo vhodné navázat v dalších šetřeních, případně je těmito šetřeními ověřit.  
 
Bakalantka jistě prokázala značné zaujetí zvoleným tématem. 
 
Otázka a námět k obhajobě: 
  
Vysvětlete souvislost textu teoretické části, ve kterém se věnujete nezaměstnanosti a rozdílům mezi kulturními 
generacimi, s cílem práce. Jak byly poznatky, které v těchto částech bakalářské práce uvádíte, využity v konstrukci 
výzkumného šetření a pro formulaci doporučení? 

 

Doplňte navrhovaná doporučení tak, aby vyplývala z poznatků v teoretické části práce a ze zjištění výzkumného 
šetření. Tyto souvislosti doložte. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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