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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vzdělávání pracovníků 
Jméno autora: Veronika Víchová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Libor Cupal 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS, Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání patří mezi průměrně náročné tematické oblasti. 

 

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. 

Považuji za splněné, tj. splnění hlavního cíle včetně definování silných a slabých stránek vybrané společnosti v oblasti 
vzdělávání pracovníků při analýze aktuálního stavu tohoto systému a současně navržení vhodných opatření ke zlepšení 
firemního vzdělávání pracovníků. 

 

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

Vhodný a strukturovaný postup řešení s využitím úvodní analýzy a rozhovoru s personalistkou firmy a následného 
dotazníkového šetření. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autorka předkládá odpovídající způsobem zpracovanou teoretickou i praktickou část. V praktické části popisuje oblast 
zákonného školení a ostatních školení, která jsou určena k rozvoji dovedností zaměstnanců zejména v oblasti gastronomie 
a jednání se zákazníky. V rámci dalšího šetření bych považoval za vhodné více akcentovat rozdělení na tyto dvě kategorie a 
podle nich i strukturovat navrhovaná doporučení na práci se vzdělávacím plánem. Text by měl rovněž více akcentovat 
rozvojové potřeby určované firmou (její strategií a profilací vůči zákazníkům) a současně vycházející z rozvojových potřeb 
jednotlivých zaměstnanců na základě systému pravidelných hodnocení zaměstnanců (pokud jsou zavedena a pokud 
nejsou, měla by být zavedena). Nikoliv však formálních potřeb (firmy a zaměstnanců), ale cíleně komunikovaných vůči 
zaměstnancům a s ohledem na neustálé zdokonalování a poskytování přidané hodnoty pro zákazníka. Zaměstnavatel by 
měl vytvářet přiměřený tlak na zaměstnance k neustálému doškolování (pochopitelně mimo zákonná školení) tak, aby si 
udržel konkurenceschopnost v segmentu gastronomie. 
Závěrečnou kapitolu Návrh na zlepšení bych doporučil ještě dále rozšířit. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je v pořádku, ovšem s občasnými chybami v zápisu textu, zalamování odstavců apod. (viz 
str. 15-16, kapitola 4.3 nadpis nebo „mimo pracoviště (,,off the hob“)“). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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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 v souladu s citačními zvyklostmi. Autorka využila pro dané téma dostatečné množství zdrojů. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka se v bakalářské práci zabývala bakalářské práce je zjistit aktuální stav systému vzdělávání pracovníků ve 
vybrané společnosti. Dílčím cílem bylo definovat silné a slabé stránky vybrané společnosti v oblasti vzdělávání 
pracovníků a navržení vhodných opatření ke zlepšení firemního vzdělávání pracovníků. 
 

Otázky k obhajobě: 

1) Jak by se pro smysl a hlavní efekty (mimozákonného) dobře pochopeného a realizovaného neustálého 
vzdělávání ve firmě dala (pro vnitrofiremní argumentaci vůči zaměstnancům) využit základní podstata 
konceptu Balanced Scorecard? Aniž budeme zabíhat do nastavování cílů podle BSC, jak lze si jednoduše 
pomocí BSC vysvětlit vzájemnou propojenost všech čtyř perspektiv Zákazník (Hodnota pro zákazníka) – 
Potřeby vzdělávání (Učení se) – Zdokonalené procesy – Firemní finance (Úspěch/Konkurenceschopnost), a 
to v rámci trvalého koloběhu k neustálému zlepšování zaměstnanců i celé firmy? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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