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1. Obsah a struktura práce 

               Tématem předkládané diplomové práce je vliv informačních a komunikačních 
technologií (ICT) na adaptaci, vzdělávání a rozvoj pracovníků. Téma vnímám jako aktuální 
jak v obecné rovině, tak s ohledem na stále probíhající pandemickou situaci, která výrazně 
ovlivnila fungování zaměstnanců a společností celosvětově vč. ČR. Cílem práce je 
vyhodnotit potenciální přínosy a zápory využití ICT v adaptaci, vzdělávání a rozvoji 
zaměstnanců. Empirickou část představuje kvantitativní výzkum, jehož cílem bylo 
analyzovat názory zaměstnanců na využívání ICT v adaptaci, vzdělávání a rozvoji. Dílčím 
cílem šetření bylo porovnání odpovědí zaměstnanců, kteří nastoupili během probíhající 
pandemie, a těch, kteří nastoupili před pandemií. Téma práce hodnotím jako vhodné 
vzhledem na odborné zaměření katedry. Struktura práce je poměrně košatá, hůře 
přehledná, ale respektuje téma a cíle práce. Cílů se autorce podařilo dosáhnout.  

2. Odborná úroveň 

                Odborná úroveň práce jak části literárně-přehledové, tak empirické je dobrá. Obě 
dimenze na sebe logicky navazují a tvoří kompaktní celek. Použitou metodiku hodnotím 
jako odborně adekvátní. Oceňuji, že autorka hypotézy argumentačně podpořila. Část 
hypotéz vnímám jako triviální, autorka si mohla položit i trochu zajímavější nebo 
„odvážnější“ otázky ohledně využití ICT.  

3. Práce s literaturou 

                Autorka téma zpracovala za použití odborné, tématu relevantní literatury – jak 
zahraniční, tak české.  

4. Grafické zpracování 

                Zpracování tabulek a grafů je srozumitelné a přehledné, celková grafická úprava 
práce je na dobré úrovni.  

5. Jazyková úroveň 

                Autorka se vyjadřuje srozumitelně, pracuje s odpovídajícími jazykovými 
prostředky (odborné termíny využívá přiměřeně). Text by zasluhoval ještě jednu 
důkladnou jazykovou korekturu, občas ve větě chybí celé slovo.  

 

 



6. Podnět k rozpravě 

                Jaká rizika autorka vnímá při interpretaci a aplikaci výsledků vzhledem k tomu, 
že výzkum byl realizován výlučně u IT společností?  

7. Závěrečné hodnocení práce 

                Předkládanou práci hodnotím jako odborně zdařilou. Část literárně–přehledová 
je postavena poměrně široce, přesto je propracovaná, nahlíží na problematiku z různých 
úhlů, zasazuje ji do širšího kontextu, vč. kontextu historického. Oceňuji, že autorka 
realizovala kvantitativní výzkum, formulovala několik výzkumných hypotéz, které se 
snažila precizně argumentačně podpořit jak při jejich tvorbě, tak při jejich 
přijímání/zamítání. Data vyhodnocovala nejenom v podobě deskriptivní statistiky, ale i 
v podobě statistických výpočtů. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 
výborně.  
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