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výcvik a vzdě|ávání v rozvoji znalostního potenciálu

PaedDr. Dana Egerová' Ph.D.

1234N

(1 nejlepši'4 nejhorší,
N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení|
práce
Á) Definovrínícílů
práce
B) Metodicl.ý postup.l.ypracovrání
čIást)
C) Teoretický základ práce (ÍešeÍšní
D) clenění práce (do kapitol, podkapitol,odstavcu)
E) Jazykovézpracovrinípráce (skladbavě| gamatika)
F) Formání zpracovánípráce
G) Přesnostformulacía práce s odbom]ínjazykem
II) Práce s odbomouliteratuÍou(normy,citace)
D PIáce se zabraničníliteraturor! rfuoveňsou}nu v cizímjazyce
J) Celkový postupřešenía práce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) sphění cíIůpníce
l{) odbomý přínospráce (pro teorii, pro praxi)
N) spolupláce autoras vedoucímpnícea katedrcu
o) Přístupautorak řešeníproblematikyp1áce
P) Celkový dojem z práce
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kontroly plagiátorstvíl:
Do Portálu zčU byl zadanýtentoqýŠledek
.
Posouzen neníplagiát
Posouzen- podeďelá shoda
Posouzen- je plagiát

x!

\avrhuji kiasifi-kovaL
diplomovoupráci klasifikačnimstupněm:,

Yelmi dobře
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stupněť
stručoézdůvodněnííavrbovanébok|asiflkačDího

Diplomová práce se věnuje pÍoblematice\,"ýcvilola vzdělávání ve zvolenéorganizaci. Je systematicky
zpracovaná, kapitoly jsou logicky provrizenéa směfují k naplnění cíle práce. Úvodní analytické
kapitoly tvoří výchozí rlímecpro následnéřešenídanéproblemati$. Z hlediska formulovanýchcílů
práce jsou stěžejníkapitoly 4 a 5, kteé se zab:ývajíanalýou systémuvzdělávání a zhodnocením
pňpravenosti klíčovéskupiny pracor'rríkl odděleníprodeje. zde autorka pťoklázaladobréteoretické
zvlridnutí řešenéproblematiky. Ke zhodnocenípřipÍavenostizvolené stategické skupiny vhodně
profil. Následně pro tuto skupinu nawhla vzdělávací projekt' kteý mťižebý
využila kompetenční
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inspirací pro daÍou spoleěnost. CíI zad,lltl diplomové práce byly naplněny. Poziti\,ně hodnotím
problematiky'
Ťešené
al1ilní a samostatnýpřístupstudentkyke zpracovríní
Vzhledem k uvedeným slotečnostem doporučuji diplomovu pláci studentky Kateřiny Pokomé
k obhaiobě.

otázky ! připomínky k bližšímuwsvětl€ní při obhajoběa:

kompetenčnihopřístupuplo rozvoj znalostníhopotenciiílu
1) vysvětlete celkoý přinos na!Ťženého
danéoÍganizace.
2) Z ýsledku lryplývá poměmě nízká přípravenosthodnocenéskupiny (s. 64). Jakémohoubý příěiny
tohotosta1,u?

A.{n+awi
v Plzni, dneó. ledna2014

Podiis hodnotitele

Metodicképoznámky:
l oaačte \ýsledek kontroly plagiátontví,kteý jste zada],/a
do PoÍtáIuZÓU a odůvodněten{Ženři odůvodnění
klasifikačníhostuDně'
z Kliknutím na pole iTbert€ poŽadovanýkvalifikačnístupeň.
3 stručnězdůvodnětena!Ťhovanýklasifikačíístupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu 5 - 10 vět'
4 otázlry a připomíÍLf k bližšfunu
\Tsvětlenípři obhajobě dvě ažtři otázký.
Posud€k na DP a BP odevzd€jt€ neipoŽději do r5. 1. 2014 spolu s pracína sekrctariátKPM.
Posudokmusi být opatřenvlastnoručnlm podpis€m nodře (pro rczeaárú odginálu).

