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Diplomová práce je zpracována v rozsahu 99 stran. V pří|ohách jsou správně doloŽeny související
vzory interních předpisů zkoumané společnosti a rovněž vzor dotazníku up|atněného v průzkumu.
obsah práce plně koresponduje se zadáním.

Dip|omová práce je vhodně rozčleněna do čtyřech logicky na sebe navazujících kapitol, které jsou
doplněny samostatnou praktickou částí. Anotace, předcházející text diplomové práce, vymezuje cí|,
kteý je správně komentován v Úvodu práce.

Teoretická částje věnována shrnutí poznatků z oblasti vzdě|ávání dospělých a všechjeho formách. Na
tuto pasáž navazuje pohled na rozvoj |idských zdrojů zahrnující personální plánování a institut
hodnocení. Da|ší dvě kapitoly teoretické části popisují aktuální stav prob|ematiky ve spo|ečnosti, na
kterou je tato práce zaměřena a kterou charakterizuje v celé šíři.

Praktická část před|ožené práce je dostateěně rozsáh|á. Ve svém úvodu autorka výstiŽně definuje cí|
výzkumu, kteý je lyjádřen srozumite|ně a úplně, a metodologickou charakteristiku. Dotazník nabízí
řadu výzkumných otázek, které jsou autorkou nejprve ana|yzovány a komentovány jednotlivě, poté
shrnuty do komp|exního souhrnu poznatků vedoucích k obecnému závěru a doporučením. Marginální
nedostatek |ze spatřit v poětu respondentů, je-li uvaŽován ce|kový počet zaměstnanců zkoumané
spo|ečnosti, avšak běŽná praxe ukazuj e, že získat potřebnou podporu není vždy dost dobře moŽné.

Diplomová práce předkládá ucelený pohled na problematiku vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.
Teoretické zák|ady a seznámení se s fungováním ve spo|ečnosti PARAMo, a.s. slouŽí jako ýchozí
bod pro praktickou část, která ve své závěrečné části přináší řadu zajímavých poznatků a podnětů'
Výsledný materiál můŽe společnosti PARAMO, a.s. sloužit jako podklad pro změny v oblasti
motivace a rozvoje zaměstnanců. Zadání práce p|ně koresponduje s předloženým materiálem. Využití
dotazníkového šetřeníje vhodnou metodou pro získání požadovaných informací.

Formální a jazyková stránka teoretické i praktické pasáže dosahují potřebné kva|ity a ne|ze k nim mít
výhrady. Textje přehIedný, dobře č|eněný a správně čís|ovaný. Autorka dostatečně vyuŽívá dostupnou
odbornou |iteraturu a d|e standardů na zdroje odkazuje, případněje cituje.

Závěr

Prosím, aby si autorka připravila k obhajobě zodpovězení nás|edujících otázek:

l ' Jakými způsoby byste řeši|a problematiku 
''stárnutí společnosti..' pokud uvážíte faktory, které

reálně ovlivňují politiku zaměstnanosti podniku (nezájem mladých |idí o práci v ob|asti
zpracování ropy' pracovněprávní předpisy neumoŽňující pruŽnou obměnu stavu zaměstnanců,
omezené osobní náklady apod.)?

2. Ze zák|adě poznatků zdotazníkového šetření definujte nejkritičtější zjištění a navrhněte
postup pro jeho eliminaci.

3. V závěru své práce hovoříte o zavedení motivačního programu. Co by měl tento nástroj, podle
Vás, zahrnovat, aby nenavyšoval nák|ady společnosti?

Práci doporučuji postoupit k obhajobě a navrhuji k|asifikování stupněm vÝnonr'ý,
samozřejmě s oh|edem na kvality obhajoby. {----.**)
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