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Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání a rozvoje pracovníků v podniku. Zachovává 

tradiční členění závěrečných prací na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části 

autorka vysvětluje klíčové pojmy vztahující se k tématu diplomové práce. Bohužel, většina knižních 

pramenů je neaktuálních (starších 5ti let), což snižuje hodnotu jinak velmi kvalitního textu. Analytická 

část je již orientována na problematiku vzdělávání ve společnosti Doosan Škoda Power s.r.o.. Je založena 

na obsáhlém dotazníkovém šetření, které poskytuje cenná data pro zodpovězení výzkumných otázek. 

Prostřednictvím odpovědí autorka získává solidní informační základnu, ze ktreré čerpá při formulaci 

vlastních návrhů. Jak sama uvádí, jedná se však o návrhy, které by bylo v případě zájmu nutno 

propracovat a implementovat dle možností a potřeb společnosti. I přesto můžeme říci, že autorka uplatnila 

invenci a tvůrčí přístup. 

Za slabou stránku jinak velice kvalitní diplomové práce považuji kromě neaktuálních knižních pramenů i 

formulaci cíle v přítomném čase v Úvodu. Cíl by měl být formulován v čase budoucím. 

Diplomovou práci s radostí doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Představte státní zkušební komisi SWOT analýzu vzdělávání ve společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. 

 

2. Jakým způsobem společnost Doosan Škoda Power s.r.o. ověřuje, zda proškolení zaměstnanci aplikují 

znalosti a dovednosti získané na vzdělávacích a tréninkových kurzech v praxi? Existuje zpětná vazba? 
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