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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 46 stran výkladového textu a je rozdělena do 

pěti samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Neobsahuje žádné přílohy. Výběr tématu lze 

hodnotit jako relevantní a zcela odpovídající odborné profilaci katedry.  

 Text je zpracován komplexně a jednotlivá témata na sebe plynule a zcela logicky 

navazují. Výklad má nicméně místy duplicitní charakter (např. s. 19: „ Konkurenční výhoda 

představuje nanapodobitelné prostředky organizace …“ vs „… dosažení konkurenční výhody, 

která představuje nenapodobitelné vlastnictví organizace.“). Tuto skutečnost lze alespoň 

částečně připsat na vrub snížené kritičnosti autorky při výběru vhodných zdrojů a citací, kdy 

jedna a ta samá problematika je místy zpracována několikrát a v různém pojetí, v závislosti na 

citovaném zdroji, aniž by však bylo na případné rozdílnosti poukázáno (srvn. text na stranách 

25 a 35). V kapitole věnované konceptu učící se organizace pak autorka nesystematicky uvádí 

obecné důvody realizace podnikového vzdělávání.  

 

2. Odborná úroveň 

 Téma posuzované bakalářské práce patří k poměrně rozšířeným a často 

zpracovávaným, ať už na odborné nebo i laické úrovni. Takto frekventované téma 

proto samozřejmě nastoluje otázku původnosti a samostatnosti. Autorka se snažila 

tomuto potenciálnímu nebezpečí předejít neobvyklou konkretizací tématu na určitý typ 

organizace. Je jenom škoda, že se jí tento koncept nezdařilo dle mého názoru plně 

realizovat. Na mnoha místech se totiž věnuje zcela obecným a univerzálně zakotveným 

tématům, které jsou často až příliš násilně naroubovány na problematiku vzdělávání  

v organizaci s velkou fluktuací. Tomuto cílovému tématu je v podstatě věnováno 

pouhých 9 stran textu, přičemž zbytek práce se na zcela obecné bázi zabývá běžnými 

aspekty vzdělávání v organizaci. 

 I když je zpracování tématu poměrně podrobné, autorka  se nevyvarovala 

popisnosti a obecnosti výkladu. Práce má mnohdy čistě deskriptivní charakter, kdy 

autorka jednotlivá témata sice podrobně popisuje, nicméně nehodnotí, nezpochybňuje.  

V rámci celého textu se rovněž objevují fráze, které lze sice považovat za relevantní a 

často prezentované, nikoliv však za bezvýhradně konsensuální. Některá idealistická 

tvrzení (např. „Pouze organizace, které se snaží rozvíjet a motivovat své zaměstnance, 

mohou v dnešní době uspět…“ či „Vzdělání je investice, která se vyplatí“) jsou při 

konfrontaci s realitou trhu práce snadno zpochybnitelná , jiná (např. „Každý proces 

vzdělávání zaměstnanců má základní čtyři fáze – identifikace potřeb, plán vzdělávání, 

jeho realizace a hodnocení efektivity vzdělávání.“ na s. 25) jsou pak s  touto realitou 

v přímém rozporu. Autorka nicméně žádnou polemiku nenabízí, popisuje ideální stav, 

bez snahy reflektovat jeho relevanci. 

 Další nedostatky mají spíše marginální charakter. V  kap. 3.1 jsou např. jako 

synonyma nepřesně používány pojmy vzdělávání a rozvoj. Snížená míra reflexe 

autorky při práci s různými zdroji se projektuje i do nejednotně používané 

terminologie (např. rotace práce vs. job rotation). Problematické je přímé spojení 

hodnocení vzdělávání s jeho efektivitou, zvláště když autorka samotný pojem 



efektivita nekonkretizuje (účinnost nebo návratnost?). A lze učící se organizaci 

skutečně považovat za „klasický systém vzdělávání“ (s. 35) nebo spíše za ideální 

koncept? 

 V rámci závěrečné kapitoly autorka uvádí výsledky vlastního dotazníkového 

šetření, aniž by podrobněji přiblížila jeho metodiku. Zcela či částečně tak absentují 

základní údaje, jakými jsou např. struktura dotazníku, proces realizace šetření, jeho 

distribuce apod. Nepochopitelné je, že stejně tak absentuje i podrobná analýza a 

interpretace výsledků. 

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje 32 pramenů, z toho 6 cizojazyčných. 

Jedná se převážně o literaturu odpovídající odborné úrovně a autorka v  celém textu 

prokazuje svou schopnost korektně s těmito prameny pracovat. Za drobný nedostatek 

lze považovat nepřesné uvedení názvu vydavatelství Codex (ve skutečnosti se jedná o 

Codex Bohemia). Nejednotně je i nakládáno s mezerou před dvojtečkou u informací o 

vydavateli. Kuriozitou pak je místy se objevující nepřesné uvádění jména vedoucí 

práce (Kociánová místo Kocianová, např. s. 9  nebo 22). Na s. 24 je citace bez uvedení 

výchozího zdroje. 

 Vzhledem k solidnímu počtu pramenů uvedených v Soupisu bibliografických 

citací je překvapující reálná závislost autorky na několika málo zdrojích. Např. druhá 

kapitola je ve velké většině založena na pouhých dvou titulech (Koubek a Armstrong), 

což se výrazně negativně projevuje v šíři a komplexnosti uchopení tématu.  

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována poměrně zodpovědně, přesto 

však vykazuje několik pochybení a rozporů s oficiálně stanovenými požadavky na formální 

zpracování odborného textu. Nestandardní je např. číslování jednotlivých kapitol, neboť 

nebývá zvykem, aby Soupis bibliografických citací byl pojímán jako nedílná součást Závěru. 

To samé platí i pro připojené seznamy zkratek a obrázků. Zmiňme i prázdnou stránku v rámci 

druhé kapitoly či ne zcela ideální grafickou podobu Soupisu bibliografických citací, jejímž 

výsledkem je zhoršená přehlednost. Titulní strana (byť správně nečíslována) má být chápána 

jako první strana textu, takže následující prohlášení autorky by mělo být logicky stranou číslo 

2 (nikoliv 1, jak je tomu v posuzované práci). 

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce sice vykazuje odpovídající stylistikou úroveň, textu by 

nicméně prospěla jazyková a gramatická korektura. Zásadní disproporce lze zaznamenat 

především ve stylistice a jazykové kvalitě úvodních kapitol kompilačního charakteru 

v porovnání se závěrečnými pasážemi, které pravděpodobně představují skutečně zcela 

původní text autorky (kap. 5.3 a 5.4). V rámci celé práce jsou časté chyby v diakritice, 

výjimečný je překlep na s. 35 („… představuje pro většinou autorů…“). Soustavně se rovněž 

objevuje chybné spojení Česká Republika. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 a) V čem konkrétně spočívá individuální přínos autorky při zpracování tohoto textu? 

 b) Jaké jsou zásadní rozdíly mezi vzděláváním zaměstnanců v organizaci s vysokou 

mírou fluktuace a vzděláváním v organizacích obecně? 

 

 

 

 



7. Závěrečné hodnocení práce 

 Posuzovanou práci lze celkově hodnotit jako poměrně povrchní, s velmi nízkou mírou 

kritičnosti a vlastního vkladu autorky. Negativním rysem textu je i jeho převažující 

deskriptivní charakter a nevyvážené zpracování některých témat, celkovému zpracování by 

určitě pomohla snaha o větší odstup. Přesto se domnívám, že by měla autorka dostat 

příležitost obhájit svůj postup a práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh známky: dobře 
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