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FAKULTA EKonolrrcrÁ
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Akad€ m ický řok 20l3l/2014

Jménostudenta:

Bc. Pokorná Kateřina

studijní oboř/zaměř€ n í:

Podniková ekonomika a managem€ n t

TémaBP/DP:

Výcvik a vzděIávánív rozvoji znalostníhopotenciálu
Íirmy.

Hodnotitel- oponent:

PhDr. Milan Jeřmáí Ph.D.

Podnik_ íirma:

FEK zčU

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší'4 nejhorší'N.ne|zehodnotit)
A) Definovrínícílůpráce
B) Metodichý posfup vypracovánípráce
c) Teoretický Zíklad pláce (rešeršní
část)
D) clenění pláce (do kapitol' podkapitol,odstavců)
E) Jazykovézpracovríní
práce (skladbavět' gramatika)
F) FormlálnízplacovlínípIáce
G) Přesnostformulacía pťáces odbomýmjazykem
II) Práce s odbomou litelaturou (normy,citace)
I) PIáce se zafuaÍIiční
literaturou'úIoveňsouhmuv cizímjazyce
J) celkový postupřešenía práce s infomacemi
K) záýéry pÍéloe
aJejich formulace
L) Sphění cílůprlíce
i\[) odbomý přínospráce (pro teorii, pro praxi)
19 Přísfupautoruk řešeníproblematikypráce
o) celko\"ý dojem z práce
Nawhuji klasiťrkovatBP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručné
zdůvodněnínavrhovanéhok|asifikačnihostupně:2
Práceje v1pracoviínav organizaci Českédrríhyaje zaměřenana problemaliku vzdělávánía na rozvoi
7nalosmihopotenciá|u.
je piehledněstrúturována.podárá zák]adnícharakteristiL.u
PŤáce
celé
organizace,ale specificky se věnujejednéorganizďní jednotce.Tato jednotka by měla být v pláci také
analyzovína'tak aby byly jasnějšíj ejípotřeby a cíle.Pro analýzu a hódnocenísystémuvz<lělivríní
ve
zkoumanéolganizačníjednotceje v,'užta rclevantníodbomá litelatuÍaa intemídokumenty.
Posouzenípřipravenosti k realizaci strategickýchcílůjedríleáženo na pracovníkyodděleníprodeje'u
nichžjestanovenkompeteněníprofil.Tenjepojatuniveruílně,bezohledunakonkétnípracórní'
pozice. Následněje nar,'ržen
vzdělávacíprojekt,který by měl odsfuarritslabéstrrínkydotčinych
zaměstnanců.
Menšípozomostje věnovánaskutečnému
Tozvoji znalostrríhopotenciálu (např. cestou
proýiuÁnjv7dě|áýi!ni
s da|Šími
person.áJními
činnosBni.
durazemna vhodnépodobyvedenilirli,
fnrmoviiníjr organizačníkultury a klimatu apod.) Předloženoudiplomovou
iráci studently
doporučujik obhajoběpřed státníkomisí.
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otázky a připomínky k b|ižšimulTsvět|eni při obhajobě:,
MůŽeteporo\ŤratúIoveňposuzovanéhoKCoD s cantry vjiných kajích?
jednotka podle vašehomíněnímohla udělatpro celkový rozvoj znďostního
Co by organizační
j e.
potenciálu?Uved'te několik návrhůa zdůvodněte

V Plzni,dne13.1.2014

)r.ar-

Podpis hďdnoútele

Metodicképoaámky|
')Kliknutímna pole lYberte poŽadovanýkvalifikačnistup€ň.
,) StručnězdůvodnětenalThovanýk]asifikačnistupeň,odůvodnění
zpřacujtev mzsahu 5 - l0 vět'
])otázky a připomínry k b|ižšímu
lYsvětlenípřj obhajobě- dvě ažt}i otázlry'
Posudekna DP a BP nejpodějido 15.1.2014spolus placína seketariátKPM.
PosudekmusÍbÍ opatřenvlastnoručÍín podpisem nodře (pro rozeznínÍoriginálu)'

