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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá velmi zajímavou problematikou řízení znalostí. Téma je 

velmi zajímavé a aktuální zvláště v současné době, kdy hovoříme o znalostní společnosti. Cílem 

této práce je provést průzkum řízení znalostí v konkrétním podniku a následné vyhodnocení a 

navržení doporučení, které pomůže organizaci ke zlepšení systému řízení znalostí. Autorka si pro 

zpracování praktické části stanovuje 3 výzkumné předpoklady.  

 

Práce je členěna do 9 logicky provázaných kapitol včetně úvodu a závěru a zároveň do dvou 

hlavních částí – teoretické a praktické. V rámci teoretické části (zahrnuje kapitoly 1-3) autorka 

zpracovává zkoumanou problematiku. Lze říci, že autorčina práce s literaturou je odpovídající. 

Práce má charakter souvislého textu a vychází z adekvátního množství řádně citovaných zdrojů. 

Bylo by však vhodné, kdyby autorka více porovnávala názory a pohledy jednotlivých autorů. 

Praktická část se pak zaměřuje na problematiku řízení znalostí ve zkoumané společnosti. 

Autorka společnost nejprve představila, pak se zabývala její firemní kulturou a následně 

představila systém řízení znalostí v této společnosti. Provedeného dotazníkového šetření se 

zúčastnilo 311 respondentů. Dotazníkové šetření je řádně vyhodnoceno a interpretaci výsledků 

lze považovat za vhodnou. Autorkou formulovaná doporučení jsou relevantní. Výzkumné 

předpoklady byly zodpovězeny. 

 

Celkově lze říci, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářský úkol. Cíl práce lze považovat 

za splněný. 

 

Vzhledem k tomu, že k práci nemám zásadní připomínky, doporučuji, aby se stala předmětem 

obhajoby. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, samostatnost, 

komunikace s vedoucím práce, 

originalita) 

 x     

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. Proč je dle Vašeho názoru nutné, aby byl dobře nastaven management znalostí v organizaci. 

2. Co je hlavním přínosem Vaší práce. 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
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