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1. Obsah a struktura práce 
Ve své bakalářské práci se Aneta Svobodová věnovala systému vzdělávání 
zaměstnanců v organizaci s vysokou mírou fluktuace. Téma, které si autorka zvolila, 
je zajímavé. Tematické zaměření práce je z hlediska oboru vyhovující, specifické 
téma vzdělávání zaměstnanců v případě vysoké fluktuace je výjimečně řešenou 
problematikou. 
 
Jako cíl své práce si autorka stanovila identifikovat vhodný systém vzdělávání, který 
by bylo možné uplatnit v organizaci s vysokou mírou fluktuace, navrhnout řešení 
snížení fluktuace i efektivnějšího systému vzdělávání pro firmu VG s ohledem na její 
aktuální situaci. 
 
Práci autorka strukturovala do pěti tematických kapitol. Nejprve vymezuje 
problematiku fluktuace, v další kapitole věnované strategickému řízení lidských 
zdrojů se v samostatné podkapitole zaměřuje na adaptaci zaměstnanců. Třetí 
kapitolu zaměřila na problematiku vzdělávání zaměstnanců v organizaci, následující 
na systém vzdělávání zaměstnanců v organizaci a učící se organizaci. Jádrem práce 
je poslední pátá tematická kapitola, ve které se autorka zabývá zpracovávanou 
problematikou ve společnosti VG. Vhodnější a obsahovému zaměření relevantní by 
byl jiný název páté kapitoly. 
 
 
2. Odborná úroveň 
Z hlediska obsahové struktury a provázanosti jednotlivých kapitol a podkapitol práce 
zcela konzistentní není, jedná se spíše o dílčí témata v kontextu zpracovávané 
problematiky, i když autorka o jejich provázanost při psaní práce usilovala. V 
některých částech textu autorka zůstává pouze na povrhu problému, v poměrně 
značné míře nereflektuje citované zdroje. Značná část práce v rámci první až čtvrté 
tematické kapitoly má výhradně deskriptivní charakter, vlastní přínos autorky 
k tématu představuje pátá kapitola.  
 
 
3. Práce s literaturou 
Zdroje, které autorka v práci využila, jsou tematicky relevantní. Soupis 
bibliografických citací obsahuje celkem 32 položek včetně cizojazyčných zdrojů, které 
zahrnují tištěné i internetové zdroje. V odkazech lze nalézt určité chyby, např. na 
straně 13 není odkaz uveden za jménem, na straně 24 chybí u přímé citace uvedený 
zdroj, v odkazu na straně 33 je chybně pouze Becker (u dalších odkazů na tento 
zdroj jsou uvedeni všichni autoři publikace). 
 



4. Grafické zpracování 
Ke grafickému zpracování práce zásadní připomínky nemám. Z formálního hlediska 
je třeba vytknout zejména začlenění Soupisu bibliografických citací jako podkapitoly 
Závěru práce, rovněž podkapitoly 6.2 a 6.3 standardně nejsou podkapitolami Závěru. 
 
 
5. Jazyková úroveň 
V práci lze nalézt nezdařilé formulace, ve více případech je podle mého mínění text 
zatížen „frázemi managementu“. V textu se objevuje nepřesné používání pojmů, 
nalézt lze korekturní nedostatky a další drobnější chyby, např. číslovku na straně 22 
by bylo vhodné vypsat, body strukturovaného textu na straně 48 by byly vhodné 
s počátečními malými písmeny a interpunkcí. 
 
 
6. Podněty k rozpravě 
Do rozpravy mám pro autorku následující otázku: Jaké zásady by měla organizace 
respektovat v souvislosti s realizací průzkumu pracovní spokojenosti? 
 
 
7. Závěrečné hodnocení práce 
Bakalářskou práci Anety Svobodové doporučuji k přijetí k obhajobě s hodnocením 
dobře. 
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