
Název práce: 

Autor práce:

1. Práce odpovídá zadanému tématu a osnově 5 (max. 5)

2. Autor uplatnil znalosti nabyté studiem na DFJP 5 (max. 5)

3. Autor použil adekvátní odbornou literaturu 4 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 10 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 4 (max. 10)

6. Jazyková úroveň práce (sloh, gramatika) 5 (max. 10)

7. Formální úroveň práce (úprava, přehlednost, správnost citování) 7 (max. 10)

8. Při zpracovávání práce autor dodržoval předepsané termíny 0 (max. 10)

9. Autor využíval konzultací a řádně zapracoval připomínky vedoucího práce 8 (max. 15)

10. Celková odborná úroveň práce 16 (max. 20)

Celkový počet bodů: 64 (max. 100)

Hodnocení bakalářské práce: D - velmi dobře minus

V Pardubicích

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Poznámky: 100 - 91 bodů = A - výborně   70 - 61 bodů = D - velmi dobře minus

  90 - 81 bodů = B - výborně minus   60 - 51 bodů = E - dobře

  80 - 71 bodů = C - velmi dobře   50 -  0  bodů = F - nesplněno

Bakalářka práce byla zaměřena na vzdělávání zaměstnanců v oblasti počítačové gramotnosti. V rámci teoretické

části bakalářské práce byla představená rešerše literatury na téma informační gramotnosti a řízení lidských

zdrojů. Analytická část bakalářské práce byla věnována dvoufázovému ověření počítačové gramotnosti

zaměstnanců společnosti ČD Cargo, a.s. Zpracování dvoufázového ověření počítačové gramotnosti zaměstnanců

hodnotím velice kladně. Na základě výsledků analytické časti práce byla navržená podrobná metodika vzdělávaní

zaměstnanců. Kladně lze také hodnotit možnost opakovaného využití dvoufázového ověření počítačové

gramotnosti zaměstnanců po absolvování navržené metodiky nebo její části. Vytknout lze absolutní nedodržení

stanovených termínů zpracování bakalářské práce. Bakalářská práce nevykazuje známky plagiátorství.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou D. V rámci rozpravy prosím odpovědět na

následující otázky: 1. Byli výsledky bakalářské práce konzultované se společnosti ČD Cargo, a.s.? 2. Vysvětlete,

prosím, hlavní úskalí v oblasti vzdělávání zaměstnanců.
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