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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kriteria hodnocení práce Úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu  X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Bakalářská práce na téma vzdělávací proces ve firmě Partners Financial Services, a.s. je 
rozdělena do pěti základních kapitol. První kapitola seznamuje se základními pojmy 
managementu a řízení. Druhá kapitola je věnována vzdělávání. Třetí kapitola přináší základní 
informace o dané společnosti. Čtvrtá kapitola analyzuje vzdělávací proces společnosti 
Partners Financial Services, a.s. Pátá kapitola s názvem Zhodnocení doporučuje dané 
společnosti možná zlepšení současného stravu vzdělávacího procesu. 
Celkově práci lze hodnotit známkou velmi dobře. Práci lze označit jako průměrnou. K tomu, 
aby byla hodnocena výborně, by musela být provedená analýza hlubší a pečlivěji zpracována. 
Lze zkonstatovat, že cíl práce byl však splněn. 
 
 



Otázky k obhajobě: 
1) Proč si autor vybral společnost Partners Financial Services, a.s. k analýze 

vzdělávacího procesu. 
2) V rámci rozpravy by se bakalant mohl vyjádřit k otázce, v čem spatřuje největší 

výhody vzdělávacího procesu Partners Financial Services, a.s. vůči konkurenci. 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Vedoucí bakalářské práce: 
Jméno, tituly:                                                                              Podpis: 

V Pardubicích dne 30.dubna 2013 


