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Struktura oponentního posudku: 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, 

případně jejich úplnosti? 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

5. Zda a v kterých částech přináší bakalářské práce nové poznatky? 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

9. Celkové hodnocení práce (zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; vlastní 

hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) uveďte na jiném místě). 

 

 

Diplomová práce je členěna celkem do šesti kapitol a je uspořádána logicky. Cílem diplomové  

práce, který je jasně vytyčen v úvodu, je zaměření se na systém vzdělávání úředníků územních 

samosprávných celků a řízení jejich motivace. Praktická část diplomové práce byla zaměřena na zkoumání 

pouze „řadového“ úředníka, a to konkrétně na MěÚ Podbořany. Diplomová práce odpovídá zadání               

a zvolené téma je srozumitelně popsáno a zpracováno. Grafy a tabulky, kterých je v diplomové práci 

shodně 8, působí přehledně a je k nim vždy uveden slovní komentář. Rovněž je diplomová práce logicky 

strukturovaná a detailně zpracovaná. Student postupoval od charakteristiky vybraného města Podbořany, 

přes vysvětlení základních teoretických pojmů používaných při procesu vzdělávání ve veřejné správě 

(spektrum a metody vzdělávání, cyklus vzdělávání, motivace ke vzdělávání apod.) v návaznosti na analýzu 

zmiňovaného procesu. Teoretické znalosti využité v praktické části a výsledné zjištění student uvedl 

v závěrečném zhodnocení. Diplomovou práci hodnotím jako komplexní, přehlednou a ucelenou.  

Vzhledem ke stanovenému cíli studenta nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Dle mého 

názoru byl splněn stanovený cíl v plném rozsahu.  

Z diplomové práce je zřetelná aplikace teoretických znalostí použitých na konkrétní praktický  

případ.  

 Po formální stránce nebyly shledány žádné nedostatky. Uvedený obsah práce odpovídá skutečnosti. 

Kladně hodnotím pozvolný přechod od základní charakteristiky města Podbořany (základní údaje, 

zaměstnanecká struktura aj.) k samotné charakteristice procesu vzdělávání ve veřejné správě.  

Diplomovou práci považuji za přínosnou zejména pro vedení města Podbořany a po odborné            

a praktické stránce je tato diplomová práce využitelná.  

 Na základě výše uvedeného bakalářskou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební 

komisí. 
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