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Vyjádření oponenta 

 

Formální náležitosti a rozsah 

Práce je po formální stránce zpracována v souladu s požadavky na uvedený typ prací. Dílčí 

nedostatky se objevují v typografické úpravě, nejsou však natolik významné, aby ovlivnily 

celkové hodnocení práce (např. neoznačení Úvodu práce v obsahu, příliš krátký text některých 

dílčích úseků hlavního textu, chybné neodsazení značky %, závěrečný seznam použitých 

informačních zdrojů není zpracován zcela správně – cizojazyčné zdroje jsou uvedeny na konci 

seznamu aj.). Rozsah práce je postačující – neproporční je zařazování seznamů v odrážkách a 

zařazení textace realizovaných rozhovorů do hlavního textu (s. 80-85n).  

 

Úvodní část  

Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit strategii a politiku v oblasti vzdělávání a navrhnout 

opatření ke zkvalitnění systému vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s. Uvedený cíl práce je 

formulován konzistentně a je relevantní studijnímu oboru, pro který byla rigorózní práce 

zpracována. V úvodní části práce jsou formulovány také otevřené výzkumné otázky. Teoretická 

část terminologicky ukotvuje práci v kontextu podnikového vzdělávání, respektive vzdělávání 

a rozvoje pracovníků jako součásti personálního managementu a vzdělávání dospělých a dobře 

koresponduje s empirickou částí práce.  

 

Práce s odbornou literaturou, dosavadní řešení problému 

Teoretická část vychází z dostatečného počtu titulů odborné literatury, včetně cizojazyčných. 

Práce se zdroji odpovídá zvyklostem a citační normě. Použité prameny a další zdroje informací 

jsou relevantní řešené problematice. Ne vždy se však jedná o zdroje nejaktuálnější, a to 

z hlediska doby jejich vydání (např. je v textu opakovaně odkazováno na zdroj Belcourt, Wright 

1998), případně je citováno z dřívějších vydání publikací téhož autora (např. Armstrong 1999 

vs. Armstrong 2015 – zde navíc není uveden druhý autor publikace). Pokud chtěla autorka 

posuzovaného textu komparovat názory různých autorů i různé přístupy ke vzdělávání 

pracovníků, měla tak činit důsledněji. Navíc vývojové hledisko názorů na podnikové 

vzdělávání není pro dosažení cíle práce významné. 

 

 

 

  



Výzkumná a analytická část  

Ve výzkumné a analytické části hodnoceného textu autorka zjišťovala odpovědi na stanovené 

výzkumné otázky. Analyzovala interní dokumenty systému vzdělávání a rozvoje v organizaci 

Sellier & Bellot a.s. a využila metodu dotazování (rozhovory se dvěma vedoucími pracovníky 

organizace a dotazníkové šetření pro zaměstnance). Použitá metodika výzkumného šetření byla 

vzhledem k cíli práce zvolena správně. Provedená analýza dat a interpretace získaných 

informací jako celek odpovídá požadavkům na rigorózní práci. Dílčí připomínku mám k pouze 

dílčímu využití zjišťovaných a analyzovaných identifikačních údajů pro následnou interpretaci 

získaných poznatků. Doporučení pro úpravu systému vzdělávání ve zkoumané organizaci 

vycházejí z výsledků výzkumného šetření, jsou však poněkud tezovitá. V textu postrádám 

konkrétní návrhy, jak vyslovená doporučení aplikovat v praxi zkoumané organizace. Vzhledem 

k tomu, že se v tomto případě jednalo o složku cíle práce, prosím uchazečku, aby se k této 

skutečnosti podrobněji vyjádřila při obhajobě své rigorózní práce. 

 

Závěry a zhodnocení práce  

Hodnocený text odpovídá požadavkům na rigorózní práci s dílčími výhradami uvedenými 

v předchozí části tohoto posudku.  

 

Otázky a návrhy k obhajobě:  

 Vyjádřete se prosím k zásadním komentářům v předchozí části posudku. Zejména 

rozpracujte postulovaná doporučení do podoby využitelných návrhů pro úpravu 

systému vzdělávání ve zkoumané organizaci. 

 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 29. 11. 2018. 

  

Hodnocení práce: Doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2019                                                          PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 


