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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců z řad cizinců ve firmě 
Jméno autora: Bayasgalan Baatarbold 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Ekonomika a management 
Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bp, které lze považovat spíše za lehčí (ev. za průměrně náročné), bylo zvoleno s ohledem na poměrně živé téma, 
které v posledních letech (nejen) v českém prostředí stále více nabývá na aktuálnosti. Odborníci se shodují, že tuzemská 
ekonomika potřebuje více zahraničích pracovníků, ale zároveň se otevírá otázka, že odpovědnost za integraci mají nést 
firmy. Práce byla zadána se záměrem zmapovat situaci v konkrétní firmě, která zaměstnává mongolské zaměstnance, jak 
jsou tito vzděláváni a rozvíjeni, analyzovat stávající procesy a případně vytvořit návrh „na zlepšení“. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Práce, kdy se od jejího autora už při prostudování samotného abstraktu dozvídáme, že kromě analýzy metod vzdělávání 
mongolských zaměstnanců ve firmě, chce poté „zjistit jejich spokojenost se vzdělávacími metodami a následně na základě 
získaných informací navrhnout možné zlepšení...“, vypovídá o nepřesném zaměření práce i nevyjasněném uspořádání cílů. 
Bohužel, o méně uváženém přístupu k vymezení cílů svědčí navíc i některé další pasáže práce, které nemusí být každému 
srozumitelné už kvůli tomu, že ne každý zájemce o problematiku při čtení najde v textu dostatek informací, které očekával. 
Přestože autor práce původně navržené tradiční členění (teoretická a praktická část) reálně dodržel, tak kvůli 
nedostatečnému obsahu některých pasáží a jejich nesoudržnosti, nemá text „rozvíjející“ čtivý charakter. I přes výše 
uvedené nedostatky je možné na základě kontroly práce (obohacené o pokus o shrnutí výsledků šetření a vytvoření tzv. 
Návrhu pro firmu – viz kap. 8) tvrdit, že zadání bylo přeci jen „splněno“, nicméně z mého pohledu „s většími výhradami“. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Bohužel, při zpětném pohledu jako vedoucí práce musím konstatovat, že student Bayasgalan Baatarbold nebyl aktivní 
během řešení, tak jak by při tvorbě bp bylo žádoucí. Na konzultace docházel, ale až na základě výzvy vedoucí. Malá četnost 
konzultací se negativně projevila nejen při hledání východisek z problémů (zejména při psaní praktické a závěrečné části), 
ale i při celkové výstavbě práce jako takové (po formální stránce). Samostatnou tvůrčí práci lze studentovi přiznat zejména 
za přípravu teoretické části práce. Kladně lze zpětně hodnotit také jeho kroky, které souvisely s akceptací připomínek 
vedoucí práce a které ve výsledku vedly k zapracování zlepšujících změn. V neposlední řadě nutno v tomto bodě 
konstatovat, že i přes opakované výzvy vedoucí k započetí dílčích prací, student k jejímu zpracování nakonec přistoupil na 
poslední chvíli, což se logicky muselo projevit na její nižší kvalitě. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Jak bylo již výše uvedeno, nedostatečný čas vymezený studentem na přípravu, ale hlavně na tvorbu závěrečné práce, se 
negativně projevil na textu po všech stránkách. Bohužel, odborná úroveň práce odpovídá schopnostem a znalostem 
studenta jen do určité míry, a to zejména co se týče teoretické části. Prakticky zaměřené kapitoly, které by mohly být na 
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data a informace bohatší, nicméně splňují formální náležitosti pro tento typ závěrečné práce. Samotná struktura práce je 
po formální stránce také v pořádku. Škoda jen, že v obsahu odpovídajících kapitol je sice správně nastíněna práce s dvěma 
výzkumnými metodami (smíšený výzkum), ale jejich potenciálu pak není zdaleka využito. Z práce je patrná nedostatečná 
orientace autora v metodologických otázkách a s tím související i jistá míra „neujasněnosti“ směřování k očekávaným 
výstupům. Na druhé straně, lze za chvályhodné považovat všechny činnosti studenta, které odrážejí jeho snahu vytěžit 
z odborné literatury maximum a vystavět na těchto poznatcích základy práce. Předvedené nakládání s odbornými pojmy 
není v textu zdaleka vyrovnané, proto celkově hodnotím odbornou úroveň předložené práce známkou „dostatečně“. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální i jazykové stránce odpovídá bakalářská práce studenta Bayasgalan Baatarbold také dostatečnému ohodnocení. 
Pravopisných chyb i jazykových nedokonalostí lze v textu nalézt opravdu hodně. To, že text neprošel žádoucími jazykovými 
korekturami opět souvisí se špatně rozvrženým časovým plánem studenta, který si vymezil na tvorbu práce. Jako vedoucí 
jsem ve výsledku připomínkovala i její rozsah, který lze považovat za hraniční (text bez příloh čítá pouhých 48 stran).  

 

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. 
Bibliografické citace jsou úplné, ač nejsou úplně v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Chybné je nedostatečné 
využití kurzívy u přímých citací (viz nabídka v šabloně práce), což se negativně projevilo rovněž při kontrole plagiátorství. 
Diskutabilní je také část věnovaná el. zdrojům, protože přiznané poměrně značné množství odkazů vypovídá o tom, že se 
student mnohdy víc spoléhá na internet než na dohledávání odborných myšlenek v knižní podobě. Přesto mohu potvrdit, 
že seznam použitých zdrojů je odpovídající danému typu práce; navíc obsahuje kromě běžně uváděných titulů od zdejších 
odborníků také zahraniční zdroje. Přestože všech relevantních zdrojů zdaleka využito nebylo, výběr i počet titulů odpovídá 
průměru. Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů. Systém, 
který vyhledává podobnost za pomocí nového algoritmu, nalezl podobnost 24 %. Prokáz. procento podobnosti v dílčích 
perimetrech je max. 5,6 %. Po ruční kontrole potvrzuji, že v případě zjišt. shod nedošlo k plagiátorství či neetickému 
jednání (viz vysvětlení výše – zdrojem je form. nesprávná práce se zdroji). Celkově hodnotím tuto část známkou „dobře“. 

 

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. 
Předložený poster odpovídá požadavkům na koncentrovanou prezentaci odborné práce; jde o plakát ve standardní kvalitě.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
I přes celou řadu výše uvedených dílčích nedostatků, které souvisí zejména s „uspěchaností“ tvorby práce, 
splnil autor vytyčené cíle a práci lze doporučit k obhajobě. Mrzí mě, že pěkně zvolené téma, které by si 
zasloužilo hlubší propracování a které mohlo mít ve výsledku potenciál nejen pro další výzkumníky z řad 
studentů, ale i praktický dopad pro sledovanou firmu, teď může díky nekvalitnímu zpracování zapadnout. 
Student by si měl k obhajobě dobře připravit kromě jiného také odpověď na následující otázku: 
1) Pokud student zdárně obhájí práci, počítá skutečně s tím, že by managementu sledované firmy předložil svůj 
návrh na zlepšení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? Pokud ano, jak budou vypadat jeho následující kroky?  
Závěr: Z pozice vedoucí práce lze uznat předložený text, protože odpovídá standardním požadavkům na bp.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
Datum: 17.8.2022     Podpis: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., v.r. 


