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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Cílem předložené bakalářské práce je zhodnocení aktuálního stavu vzdělávání a rozvoje, 

následné vyhodnocení, návrh doporučení a nápravných opatření.  

 

Teoretická část se opírá o dvě stěžejní kapitoly: vzdělávání a rozvoj. Práce je spíše popisného 

charakteru a lze tvrdit, že autorka do jisté míry podcenila práci s textem, nicméně veškeré 

použité zdroje jsou řádně citovány. Práci by prospělo větší zaměření pozornosti na jednotlivé 

pojmy, rozhodně bych doporučila urovnání používané terminologie. 

 

V praktické části provedla autorka dotazníkové šetření, výzkumné předpoklady nebyly 

stanoveny. Cílem šetření je posouzení aktuální situace rozvoje a vzdělávání ve společnosti, zda 

odpovídá daným standardům a zjištění rozdílných názorů zaměstnanců na danou problematiku. 

Průzkumu se zúčastnilo 18 respondentů, jedná se tedy o nereprezentativní vzorek. Dotazník, 

který autorka vypracovala, pouze částečně odpovídá stanovenému cíli práce, odklání se spíše 

k hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Výsledná data jsou slovně interpretována a doplněna 

grafy. 

Na základě zjištěných výsledků předkládá autorka vlastní doporučení. 

 

Cíl práce byl částečně naplněn, proto ji doporučuji k ústní obhajobě před odbornou komisí. 

 

 

 



Vaše hodnocení včetně podpisu (modrým inkoustem) vypracujte na jedné straně A4, nepřesahujte tento rozsah.    2 

Posudek BP - OPONENT 

 

Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
  X    

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

    X  

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

   X   

Adekvátnost využitých metod práce    X   

Splnění cílů práce     X  
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
   X   

Odborný přínos práce     X  

Využitelnost práce v praxi   X    

Prezentace závěrů     X  

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
    X  

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1. Na str. 38 předkládáte vlastní doporučení. Vzhledem k tématu práce je ale patrné, že netýkají přímo 

vzdělávání a rozvoje manažerů/zaměstnanců. Předložte tedy na základě analýzy výsledků 

doporučení, která korespondují s daným tématem.  
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