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1. Obsah a struktura práce 
Téma práce, které si autorka zvolila, odpovídá odbornému zaměření katedry. Jako cíl 
své práce si Ivana Kubasová určila „… 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. …jaké jsou 
postupné kroky při plánování a tvorbě plánů rozvoje a jakých metod lze k realizaci 
plánů využít.“ (s. 7) Dále uvádí, že je cílem práce zjistit, jakým způsobem se k 
plánování osobního rozvoje pracovníků v organizacích přistupuje, jaké nástroje jsou 
k tomu využívány, a které aspekty hrají v tomto ohledu významnou roli. Cíl práce je 
formulován na úrovni „organizací“ a velmi široce, k výše citované formulaci ho 
autorka ještě dále rozvádí/rozšiřuje. V tomto záběru autorka cíl své práce nenaplnila. 
 
Text autorka strukturovala do čtyř tematických kapitol. V první kapitole se zaměřila na 
osobní rozvoj pracovníků, v následující na proces jeho plánování, obsahem třetí 
kapitoly jsou metody a nástroje vytváření plánů osobního rozvoje. Poslední kapitola 
obsahuje šetření využití plánování osobního rozvoje pracovníků. Součástí práce jsou 
přílohy.  
 
 
2. Odborná úroveň 
V textu je v určité míře patrné nejasné/nejednoznačné užívání pojmů (v některých 
případech se může jednat o neobratné formulace). Vlastní reflexe odkazovaných 
vymezení by v této souvislosti prospěla (např. v podkapitole 1.2, i když o vymezení 
osobního rozvoje usiluje autorka v závěru podkapitoly 1.3). V textu lze nalézt i velmi 
problematická vyjádření, s nimiž není možné souhlasit. K úvaze je umístění 
některých částí textu ve struktuře práce, zda je text relevantní tématu kapitoly. 
Pochybnosti vyvolává metodika realizovaného šetření. Text trpí určitou 
nejednoznačností a v důsledku nepřehledností (např. podkapitola 3.2). 
 
 
3. Práce s literaturou 
Soupis bibliografických citací je z hlediska obsahu i rozsahu standardní – obsahuje 
46 položek včetně cizojazyčných zdrojů. Zdroje, které autorka v práci využila, lze 
posoudit jako tematicky relevantní. Soupis není zpracován podle normy, kterou 
katedra doporučuje. Zdroje odkazuje autorka v souladu s normou, avšak umístění 
některých odkazů v textu je problematické, není zřejmé, k jaké části textu se odkaz 
vztahuje, zda je určitá část textu autorky, např. na straně 50–51.  
 
 



4. Grafické zpracování 
Grafické zpracování textu je vyhovující. 
 
 
5. Jazyková úroveň 
Jazyková úroveň práce není dobrá, text trpí četnými neobratnými formulacemi. Práci 
by prospěla celková korektura. 
 
 
6. Podněty k rozpravě 
Do rozpravy mám pro autorku následující otázky:  

 Uveďte rozdíl mezi metodami a nástroji vytváření plánů osobního rozvoje 
pracovníků? 

 Které z metod uvedených v podkapitole 3.2 jsou metody vzdělávání 
pracovníků? Které z uvedených metod jsou metody rozvoje pracovníků?  

 Proč autorka zvolila ke kvalitativnímu šetření polostrukturovaný dotazník? 

 Mohla by autorka ve stručnosti uvést výsledky své práce ve vztahu k cíli práce, 
který si formulovala v jejím Úvodu? 
 

 
7. Závěrečné hodnocení práce 
Předloženou diplomovou práci Ivany Kubasové doporučuji k přijetí k obhajobě 
s návrhem klasifikace dobře. 
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