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Jméno studenta:  Černá Michaela 
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Téma bakalářské práce:  Vzdělávání při práci a mimo práci v organizaci  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  PhDr. Milan Jermář, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vzdělávání, výcviku a rozvoje zaměstnanců ve 

významné organizaci s mezinárodní působností. Toto téma studentka pojala v souladu se stanovenými 

zásadami na dobré odborné úrovni. Velmi cenný je systematický přístup a přehlednost předkládaných 

poznatků. V úvodní části jsou vysvětleny důležité pojmy a souvislosti procesů vzdělávání 

aplikovaných v organizačním prostředí. Charakteristika organizace se zabývá vybranými důležitými 

oblastmi. Analýza a hodnocení praxe vzdělávání ve zkoumané organizaci je vhodně utříděná a svědčí 

o schopnosti studentky aplikovat teoretické vědomosti. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na 

vzdělávání v úseku obchodu, který je pro fungování organizace velmi důležitý. Doporučená opatření 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

  

 

odpovídají získaným zjištěním a mohou být užitečná. Hodnocení je proto výborně, předloženou 

bakalářskou práci je možno navrhnout k obhajobě před státní zkušební komisí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

V práci uvádíte, že by mohly být více využity techniky mentoringu a koučování - v čem vidíte rozdíl 

mezi těmito metodami? 

 

Jak by mohlo být organizováno využití mentoringu a koučování, jaká by mohla být rizika aplikace 

těchto metod v této organizaci?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 6.1.2020        Podpis hodnotitele  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

  

 

 

 

 


