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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v konkrétní společnosti 
Jméno autora: Kateřina Hornychová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických studií 
Vedoucí práce: PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Vysoká škola ekonomie a managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma považuji za aktuální a poměrně náročné. 

 

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 je splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Autorka práci konzultovala,  avšak některé připomínky přes opakované upozornění nezapracovala. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autorka se snažila o propojení poznatků z teorie do praktické části, je škoda, že se v praktické části na tyto poznatky více 
neodkazuje. Závěr neobsahuje podstatná zjištění z provedeného výzkumu ani cíl práce, což je neobvyklé. Výzkumné otázky 
jsou zodpovězeny.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje drobné typografické chyby. Text je místy psán ich formou, což je nevhodné. 

 

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. 
Autorka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, měla by však názory a pohledy autorů více komparovat. Jako 
nedostatek rovněž vidím skutečnost, že místy jsou dlouhé pasáže z jednoho zdroje. Některé zdroje jsou staršího data. 
Citace jsou vcelku v souladu se stanovenou citační normou. V praktické části však autorka málo cituje firemní materiály (v 
textu je uvedena pouze informace, že z interních materiálů vychází.). 

 

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 zručnost i apod. 
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Doporučení vyplývající z provedeného výzkumu jsou obecná. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Autorka si pro svůj bakalářský úkol vybrala velmi zajímavé téma vzdělávání a rozvoje. Cílem celé práce je, podle 
autorky, popis využívaných metod řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje v dané organizaci. Dále vyhodnocení 
stavu řízení rozvoje v organizaci a návrh dalších možných metod. Autorka si stanovila také několik výzkumných 
otázek, které zodpověděla. V rámci dotazníkového šetření pracovala s odpověďmi 38 respondentů. Šetření je řádně 
vyhodnoceno a doplněno graficky. Práce obsahuje některé typografické a formální chyby (př. název grafu není 
názvem, ale číslem otázky; ich forma; nevhodné obraty, atd.). Doporučení jsou spíše obecná. Závěr práce 
neobsahuje podstatná zjištění. 

Přes formální i obsahové nedostatky předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářský úkol a proto 
doporučuji , aby se stala předmětem obhajoby. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
 
Otázky: 

1. Charakterizujte rozdíl mezi vzděláváním a rozvojem. 
2. Kde vidíte hlavní přínos své práce? 
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