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Témadiplomovépráce:

Vzdělávaní a rozvoj lidsl.ých zdřojů v ořganizaci

Hodnotitel_ vedoucípráce:

PaedDř. Dana Egerová,Ph.D'

(1 nejlepší'
Kritéria hodnocení:
4 nejhorší'N-nelz€ hodnotit)
A) De|rnovríní
cílůpráce
práce
B) Metodickýposrup\,}pracováni
práce
(Ieše.šní
C) Teoretický ztíklad
část)
D) Cleněníprác€ (do kapitol' podkapitol' odstavcu)
pÉce(skladbavět, gramatika)
E) Jazykovézpracovríní
F) Formálnízpracovánípráce
G) Přesnostformulacía práce s odbomýnnjazykem
II) Práce s odbornouliterafuťou(normy,citace)
I) Práce se zahraničníliteratwou, úŤoveň
soúmu v cizímjazyce
o celkový posfup řešenía pláce s informacemi
I.) Závěry práce ajejich formulace
L) sp]něnícílůpráce
M) odbomý přínospráce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráceautoras vedoucímp.áce a katedrou
o) Přístupautola k řešeníproblematiL7práce
P) celkový dojem z práce
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Do Portálu ZČU byl zadaný tentoYýsledekkontroly plagiátorstvíl:
Posouzen- neníplagiát
Posouzen- podezřelá shoda
Posouzen-je plagiát
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Nawhuji klasifikovatdiplomovoupráci kJasiftkačnim
srupném:2

ve|mi dobře

!
!

stručnézdůvodnění
navrhovaného
klasiÍikačního
stupně:3
Diplomová pÍtLcezp|acoýáýá akfuální téma vzdě|áv6ri a rozvoje lidslcých zdrojů ve zvolené
orya izaai. Práce má logickou strukhrru'jednotlivékapitoly jsou proviázanéa směřujík naplněnícíle
pníce.Je členěnana částteorctickoua ťozsrítejšíčástpraktickou.Teoretickí část(Kapito1a1) vhodně
lTmezuje teorctichý rámec prc zpÉcoviánídanéhotématu.Škodazkatky ve v}Ťnezeníněk1eých
teoretickýchpojmů.Za stěžejníěásti práce považujikapitoly 3 a 4 zaměřenéna analýzu a zhodnocení
systémuvzdělávánív danéoryanizaci. Po obsahovést.áncejsou obě kapitoly zodpovědněa přehledně
zpracovaÍIé.
velmi výstižněse podďilo diplomantcekometrtovatnejen výstupy lealizovanéhošetření,
ale také přehledně a jasně formulovat závěry k provedenéanalýze systémuvzděláváni v dané
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otgarizaci. obsahem kapitoly 5 jsou níwhy a dopoÍučení
pro řešenouoblast' I přesto, ž€ obsahové
je
zptacoyání někteťýchz nich
diskutabilní, mohou bý určitým podnětem a inspiÍacípro oblast
vzdělávliní a rozvoje lidských zdrojův danéspoleěnosti.Drobnéýhrady mlím k dílčímforrnílním
nedostatkům(gřanatické a stylistické),ktefése v textu \Tsk}.tují.Celkovou kvalitu práce ale výrazně
nesnižují'
Pozitivně hodnotím akti\,ŤIía samostatný přístup studentky ke zpracovIánířešenéproblematiky.
Vzhledem k uvedenýmskuteěnostemdoporučujipř€dloženou diplomovou práci k obhajobě.

otázky a připomínky k bližšímu
rasvětlenípři obhajoběa:
1) Na základě čehobyla pro návrh žrídostio dotaci na plograÍnodbomý rozvoj zaměstnancůs dobou
realizaceod. 6.\ - 22.I 2014 (v textu se zřejmě j€ d ná o překlep?) identifikovlínaskupina DIR
zaÍrěstnancůa stanoven obsah vzděláýíní (témata).Bylo z časovéholrlediska rerí]Ílé
připťavit a
realizoyat naýÍžený
ýzdělávacíprogam? Byla podrínažrídost
plogram?
o dotaci na daný
2) Z výsledkůqplývá, ženejvícenespokojenase vzdělávánímje skupina SALARIED zaměstnanců,
kteří ale zároveň absolvovali nejvíce školení. Z ěeho ,lyp|ý,lá jejich negaúvní hodnocení
(nespokoj€nost)?

V Plzni, dne 7. ledna2014
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PodpYshodnotitele

Metodicképoznámt],:
' oaačte

Úsiedek kontroly plagiátorství,kterýjste Zadz1]adoPonál\lzČÍJ aodůvodněteniŽe při odůvodněnl
klasifikačnlhostuoně.
, Kliknutím na pol'}ybelte požadovaný
kvalifikďní stupeň'
" stručnězdůvodnětenawhovanýklasifil€ční stupeň,odtvodněnízpracujtev rozsahu 5 - 10 věl
' otázlry a připornlnlry
k bližšímu\rysvětlenipři obhajobě dvě ažtři otázky'
Posudekodevzdejt!vytištěnýoboustranněna s€ k řelariát KFU. FEK ZčU ne.jpozději
do ]5' 1. 2ol4. Posudekmusíbýt
podpisem modře (pro rczeaúní originálu).
opatřenvlastnoručním

