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Vyjádření vedoucího 

 

Formální náležitosti a rozsah 

Rigorózní práce je zpracována podle Opatření děkana a v šabloně pro rigorózní práce, má 

správnou strukturu, tzn. úvod, teoretickou část, analytickou část a závěr, má 111 stran textu, 

celkem 116 stran a přílohu s dotazníkem a otázkami v polostrukturovaném rozhovoru. Citace 

odborné literatury jsou podle normy.   

Úvodní část  

Rigorózní práce se zabývá vzděláváním ve firmě Sellier & Bellot a.s.. 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.. Teoretická část je zaměřena na 

analýzu podnikového vzdělávání, např. oblastí vzdělávání, na podmínky, faktory, fáze 

podnikového vzdělávání.  

Práce s odbornou literaturou, dosavadní řešení problému 

Teoretická část vychází z 59 titulů odborné literatury, z nich je 6 cizojazyčných.  Názory autorů 

jsou dostatečně citovány a parafrázovány. Problematika vzdělávání v podnicích je v odborné 

literatuře dostatečně zpracovaná, autorka vychází z aktuální literatury a v řadě případů 

komparuje přístupy z odborné literatury za posledních 15 let, analýza názorů autorů k této 

problematice je tak širší a ukazuje na spektrum přístupů k dílčím postupům vzdělávání 

pracovníků v podnicích. Na druhé straně řada přístupů autorů za toto období zůstává konstantní 

a dlouhodoběji využitelná. 

Výzkumná a analytická část  

Ve výzkumné, resp. analytické části je podrobně zkoumáno vzdělávání ve firmě Sellier & 

Bellot a.s., která je významným výrobcem střeliva v ČR. Autorka analyzovala dokumenty  

systému vzdělávání a rozvoje této firmy, realizovala rozhovory s vedením firmy a vypracovala 

dotazník pro zaměstnance, na dotazník odpovědělo 185 respondentů, šetření a výsledky pro 

firmu se sídlem ve Vlašimi jsou reprezentativní.   V dotazníku byla zjišťována míra významu 

vybraných vzdělávacích faktorů na zaměstnance firmy a na základě těchto výsledků autorka 

navrhla opatření ke zvýšení spokojenosti se systémem vzdělávání v této firmě. Výzkumná a 

analytická část rigorózní práce je velmi dobře zpracovaná, včetně komparace výsledků podle 



pozice a vzdělání respondentů. V závěrečné části jsou vyhodnoceny získané informace ze všech 

tří zdrojů (obsahová analýza dokumentů, dotazníkové šetření, standardizované rozhovory), tzn. 

komparace firemních dokumentů, pohledu vedení firmy a pohledu zaměstnanců na vzdělávání 

a rozvoj. Na základě tohoto porovnání byly stanoveny nedostatky současného vzdělávání a byly 

uvedeny návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zlepšení stavu současného vzdělávání. 

Odpovídá požadavkům na rigorózní práce. 

Závěry a zhodnocení práce  

Rigorózní práce je velmi dobře zpracovaná, jejím přínosem je výzkumná část, která podrobně 

analyzuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců firmy. Přínosem pro studijní obor management 

vzdělávání je právě tato podrobná analýza vzdělávání zaměstnanců v jedné významné firmě v 

ČR. Dle informací autorky firma již s výsledky pracuje. Autorka v průběhu tvorby své rigorózní 

práce dostatečně konzultovala a všechny mé náměty a připomínky průběžně zapracovávala. Na 

práci  systematicky pracovala více jak 1,5 roku, což umožnilo dostatečně hlubokou analýzu 

zkoumané problematiky. K práci nemám zásadní připomínky, pouze formální a to v obsahu při 

finalizaci byl opomenut název Úvod, který v textu je a v literatuře je cizojazyčná literatura 

uvedena až na konci seznamu a není abecedně zařazena.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké navržené úpravy pokládáte za nejdůležitější, vysvětlete jejich důvod a možnosti 

realizace.  

2. Vysvětlete možnosti postupu vedení firmy ke zlepšení systému vzdělávání.  

 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne  29.11.2018 

<5% 

 

Hodnocení práce: Doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne  21.1.2019                                                          

Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. 


