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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Použití dotačních titulů Evropské unie pro vzdělávání zaměstnanců 
Jméno autora: Tereza Brabcová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Petr Kadleček 
Pracoviště oponenta práce: Pivovary Staropramen s. r. o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Oblast poskytování dotací je poměrně rozsáhlá, vyžaduje získání přehledu, ale na druhou stranu je dostupnost materiálů 
poměrně solidní.  

 

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. 

Vložte komentář. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Studentka postupovala v jasných krocích, od širších souvislostí ke konkretizaci až na úroveň návrhu konkrétního řešení pro 
prodejní organizaci a cílovou skupinu zaměstnanců. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Znalosti získané studiem všech náležitostí souvisejících s dotačními tituly pomohly studentce konkrétně pojmenovat 
rozvojové oblasti pracovníků a propojit je se způsobem jejich vzdělávání 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Studentka velmi dobře pracovala se členěním jednotlivých témat do kapitol, logicky navazovala a propojovala teoretickou  
část s jejím praktickým uplatněním. Text je zarovnán do bloků a jazyk odpovídá úrovni práce.   

 

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. 
Studentka dobře pracovala s prameny získanými ve společnosti, byť občas nesprávně uvádí obchodní jméno či některé 
části popisu studijních plánů. Z celkového pohledu se však jedná o prvky, které výrazně neovlivňují výsledky celé práce. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Na základě výstupů z bakalářské práce (zejména kapitola 4.2.1.2 – příklady zjištěných rezerv) jsme upravili některé 
naše postupy / přístupy, které mají konkrétní vliv na úspěšnost rozvoje našich pracovníků v souvislosti 
s využíváním dotačních programů. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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