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Obsah a struktura práce 

Cílem práce je „zjistit, jakým způsobem je osobní rozvoj v kontextu organizace vymezen, jakým 
způsobem se v rámci personálního řízení/řízení lidských zdrojů přistupuje ke vzdělávání pracovníků 
a jejich rozvoji“ (str. 7). Cíl je poměrně ambiciózní, což může být jedním z důvodů, proč se jej autorce 
nepodařilo naplnit. 

Text práce je rozdělen do pěti klíčových kapitol. V první z nich se autorka věnuje ukotvení základní 
terminologie. Začíná při tom od pojednání o osobnosti pracovníka. Předmětem práce ovšem není 
osobnostní, ale osobní rozvoj, proto považuji zařazení subkapitoly 1.1 za nelogické a chybné. Z hlediska 
terminologie zde vidím řadu nedostatků – např. chápání rozvoje jako cesty k jinému stavu bytí či 
fungování (str. 14) v kontextu organizace považuji za přinejmenším neobvyklé, stejně tak pojetí rozvoje 
jako souboru aktivit (str. 16). 

Druhá kapitola se věnuje problematice procesu plánování osobního rozvoje pracovníků. Zde nacházím 
řadu drobných i závažnějších problémů především v obsahu kapitoly. Autorka si v některých částech 
vzájemně protiřečí (např. není zcela jasné, kdo a na základě čeho by měl sestavovat plány osobního 
rozvoje – autorka navrhuje, aby identifikaci rozvojových potřeb realizoval sám pracovník, spolu s 
manažerem a personalistou, dále v textu ovšem uvádí metody identifikace potřeb, které pracovník 
rozhodně sám nemůže (a neměl by) realizovat a to ani s facilitační podporou manažera (ostatně i toto je 
diskutabilní). Autorka v této části práce uvádí řadu nepřesných informací – např. podmínkou cíle plánu 
osobního rozvoje určitě není časový plán ani odpovědnost (str. 32).  

Třetí kapitola se věnuje metodám a nástrojům vytváření plánů osobního rozvoje. Zde je patrný rozpor 
mezi názvem kapitoly a jejím obsahem – autorka se nevěnuje metodám tvorby plánů, ale metodám 
realizace plánů, což není zcela jistě totéž. Opět se zde, jako v celé práci, projevuje terminologická 
neujasněnost – autorka např. hovoří o Kirkpatrickově metodě hodnocení, jedná se ale o přístup, nikoliv 
metodu. Za velký nedostatek vidím také nevhodné pojetí koučinku – v koučinku v žádném případě 
nedochází k výuce jakýchkoliv dovedností (str. 46), text je nesystematický, autorka „přeskakuje“ na 
různé úrovně obecnosti, což nepovažuji za vhodné (např. na stejnou úroveň dává brainstorming, hraní 
rolí a vzdělávací kurzy – str. 49). 

Kapitola čtvrtá přestavuje empirickou část práce. Autorka zde avizuje kvalitativní výzkum realizovaný 
prostřednictvím dotazníku. Ve skutečnosti ovšem provedla typický kvantitativní výzkum, a to včetně 
následné interpretace dat. Dotazník, který autorka zaslala svým respondentům, je sestaven do značné 
míry v rozporu s doporučeními pro tvorbu dotazníku (např. otázka č. 1 obsahuje ve skutečnosti dvě až 
tři různé otázky). Otázky jsou nevhodně (mnohoznačně) formulovány a mají nevhodnou formu, 
mnohem efektivnější by bylo využít otázky s výběrem odpovědi (to může být také důvod nízké 
návratnosti). Zpracování dat je zcela nedostatečné – vzhledem k tomu, že autorka zjišťovala 
identifikační údaje respondentů, očekávala bych třídění druhého stupně, hledání souvislostí, korelací 
apod. To ovšem provedeno nebylo. 

Závěr práce je již pouhým zamyšlením, neshrnuje podstatné informace, které autorka v průběhu psaní 
práce získala. 

 
Odborná úroveň 

Po stránce odborné vidím v práci řadu problémů zejména s terminologií a vymezením a užíváním 
klíčových pojmů (vzdělávání, rozvoj, trénink, plány osobního rozvoje, plány činnosti, kariérní plány, 
formy, metody, didaktické metody atd.), autorka v práci na řadě míst nelogicky spojuje informace (např. 
str. 21–22, kde hovoří o finančních investicích do rozvoje různých skupin pracovníků a vzápětí bez 



 

jakéhokoliv přechodu uvádí studii o dostupnosti poradenství). Autorka v práci neprokazuje přílišné 
porozumění danému tématu ani odborné terminologii oboru. 

 
Práce s literaturou 

Autorka v textu průběžně odkazuje na zdrojovou literaturu, místy však odkazy chybí (např. v subkapitole 
3.2). Soupis bibliografických citací obsahuje standardní množství relevantní literatury, je ovšem 
vytvořen dle jiné normy, než je norma doporučená katedrou. 

 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni.  

 
Jazyková úroveň 

Po jazykové stránce hodnotím práci jako méně zdařilou – zejména stylistická stránka textu by zasloužila 
jistě revizi (např. formulace typu „používám Koubka“, „neoblomná opora“, „objevování netušených 
možností“, „odrážet se od kultury a velikosti organizace“ apod.). 

 
Formální stránka práce 

V práci se objevuje několik formálních chyb (např. chybně uvedený titul vedoucí práce, summary místo 
abstract apod.). Rozsahem práce odpovídá stanovené normě. 

 
Podněty k rozpravě 

Autorka u obhajoby zodpoví otázku zda dle svého názoru naplnila cíl své práce a zda k tomu využila 
vhodné nástroje. 

A vyjádří se ke klíčovým výtkám uvedeným výše v posudku. 

 

 

 

 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře. 
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