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 Autorka si pro svoji bakalářskou práci vybrala problematiku podnikového 
vzdělávání, a to z pohledu porovnání teoretického poznání a praxe ve vybraném 
výrobním podniku. Zaměření práce tak velmi vhodně zapadá do odborné orientace 
katedry, pozitivně lze vyzvednout zejména součást práce spočívající v detailní 
analýze vzdělávacího systému vybrané organizace – Motor Jikov Group a.s.. 
Předkládaná bakalářská práce má mírně nadstandardní rozsah v počtu 62 stran, 
obsahuje celkem 2 kapitoly a 2 přílohy. Přílohy práce lze hodnotit jako přínosné pro 
dokreslení popisu struktury popisované organizace a úrovně jejího řízení. 
 

Práce vykazuje jasnou strukturu, jednotlivé kapitoly a podkapitoly tvoří logické 
celky a vykazují návaznost po obsahové stránce včetně závěrečného komentáře. 
Autorka ve své práci prokazuje velmi dobrou znalost zvolené problematiky, a to jak 
v teoretické rovině, tak při posouzení kladů a záporů systému dalšího vzdělávání ve 
společnosti Motor Jikov Group a.s.. 

 
 Obsah první kapitoly je soustředěn na vymezení terminologických pojmů, 

které se vztahují k předmětné problematice. Následuje popis role personálního 
oddělení, vyzdvižení kladů strategického a systematického vzdělávání, významu 
organizační kultury a jejího vlivu na podnikové vzdělávání. Dále autorka velmi pečlivě 
rozvádí samotný cyklus vzdělávání a jeho části. Závěr kapitoly je věnován 
zhodnocení přínosů systematického firemního vzdělávání z pohledu organizace a 
z pohledu pracovníků. 

 
Druhá kapitola je věnována analýze zavedeného vzdělávacího systému ve 

výrobním podniku s více jak tisíci zaměstnanci. Analýze slabých a silných stránek 
systému vzdělávání předchází důkladný popis historie a struktury podniku a činností 
vykonávaných personálním útvarem. Autorka se na tomto místě zabývá jednotlivými 
složkami vzdělávacího systému. Pozitivně lze hodnotit zejména přehledné shrnutí 
silných a slabých míst popisovaného systému nepostrádající komentář týkající se 
financování vzdělávání v podniku v uplynulých letech včetně zmínění využitých 
dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  

 
Z předložené bakalářské práce je patrný výrazný zájem autorky o zvolenou 

problematiku. Autorce nelze upřít zjevné úsilí, které je věnováno jak teoretické, tak 
praktické části práce. Toto úsilí se promítá rovněž do kvalitně zpracovaného 
zamyšlení nad trendy budoucího vývoje a doporučení, které autorka předkládá 
v závěru práce. 



Zvolené téma práce je poměrně rozsáhlé, k dispozici je značné množství 
pramenné literatury. Autorka prokazuje dobrou orientaci v problematice, soupis 
bibliografických citací je odpovídajícího rozsahu, a nepostrádá předepsaný 
cizojazyčný titul. Veškeré zdroje a odkazy v textu jsou prezentovány v souladu 
s požadovanou normou. Text práce je napsán srozumitelným a dobře zvládnutým 
jazykem, při čtení jsem nenarazila na žádné zásadní gramatické prohřešky. 
  

Předkládaná bakalářská práce je pečlivým způsobem zpracována, ve 
veškerých hodnocených oblastech dosahuje odpovídající úrovně a kvality. Zadaný 
bakalářský úkol byl poctivě a svědomitě splněn a práci tak bez výhrad doporu čuji 
k obhajob ě. 
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