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"Systém vzdělávání pracovníků v organizaci" - Veronika Koníčková 

Předložená bakalářská práce Veroniky Koníčkové se zabývá problematikou 

vzdělávání pracovníků v organizaci. Autorka si stanovila jako cíl své práce komplexně 

postihnout vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se zaměřením na nové vlivy a postupy 

v této oblasti. Ve své práci vychází Veronika Koníčková i z vlastních pracovních 

zkušeností . 

Soupis bibliografických citací práce Veroniky Koníčkové obsahuje celkem 19 titulů, z 

toho 2 cizojazyčné zdroje. Bibliografie čítá 13 položek, z toho 1 cizojazyčný zdroj. 

Předložená práce je strukturována celkem do pěti tematických kapitol. V první 

kapitole své práce se autorka zabývá systémem vzdělávání a rozvoje pracovníků v 

organizaci, cíli systému a jeho přínosem, významem vzdělávání pro 

konkurenceschopnost organizace a legislativní úpravou podnikového vzdělávání. 

Navazující kapitola obsahuje vzdělávací proces - analýzu vzdělávacích potřeb, 

plánování vzdělávání a realizaci vzdělávacích procesů a vyhodnocování vzdělávání. 

V další kapitole autorka postihuje formy a metody podnikového vzdělávání a jeho 

cílové skupiny. Předposlední kapitolu práce věnovala Veronika Koníčková vzdělávání 

podle kompetencí. Charakterizuje přístup ke vzdělávání na základě kompetencí, 

kompetenční model a uvádí příklad kompetenčního modelu Komerční banky. 

Součástí kapitoly je i development centre. Poslední tematická kapitola práce je 

věnována problematice řízení a rozvoje talentů. 

Autorka v rámci možností bakalářské práce usilovala o postižení nejvýznamnějších 

aspektů vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci. Ve své práci klade důraz na 

význam vzdělávání a rozvoje pracovníků pro organizaci i pro pracovníky, na význam 



systematického přístupu k této oblasti, na důležitost přizpůsobování vzdělávání 

pracovníků aktuálním potřebám organizace a pracovních míst i na efektivní 

vynakládání prostředků na vzdělávání. V závěru své práce poukazuje na současnou 

situaci v oblasti vzdělávání u nás v souvislosti s ekonomickou situací. 

K formální stránce práce nemám zásadní připomínky. 

Předložená bakalářská práce Veroniky Koníčkové splňuje požadované nároky, práci 

doporučuji k přijetí k obhajobě. 
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