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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Kateřina Altmannová 

Číslo studenta:  E 15494 

Název bakalářské práce:  Formy podnikového vzdělávání jako součást personálního  řízení 

Cíl práce: Cílem práce je analýza 
 vzdělávacích forem zaměstnanců a metod projektovanými personálními odděleními 
hospodářských organizací 

Vedoucí práce: PhDr. Josef Duplinský, CSc. 

Studijní program: B6208 Ekonomika a mangement 

Akademický rok: 2017/2018 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     
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Ostatní připomínky k práci 
Práce odpovídá svým obsahem i formou požadavkům na tento druh. závěrečných prací.Více dominuje teoretická 
část práce, praktická  část je koncipována účelně, logicky a srozumitelně.Závěry práce obsahují i jisté relevantní 
poznatky aplikovatelné i  na širší obecnější oblast dané  problematiky.Podstatnější připomínky k práci jak 
v teoretické části, tak i empirické, vedoucí práce nemá.Pokud je nutno uvést připomínky – potom snad někdy 
jistá stylistická neobratnost, která však nepřekročuje obvyklý standard bakalářských prací. 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Systém zjistil   0 –procentuelní závislost. 

Otázky a náměty k obhajobě 
Jakou roli a význam připisujete firmám podnikajícím v oblasti zaměstnaneckého vzdělávání ? 
 
Které motivační formy v oblasti vzdělávání zaměstnanců pokládáte za zvlášť účinné ? 
 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou:  C 
 

V Pardubicích 21.5.2018 

Podpis  ..................................................................  


