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Jméno studenta:  Michaela ČERNÁ 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Vzdělávání v práci i mimo práci v rganizaci  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. 

Podnik – firma:  FEK ZČU v Plzni 
 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 
B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1
     velmi dobře   

 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

 

 

Autorka si zvolila náročné téma, při jehož zpracování zachovala proporcionalitu teoretické, analytické 
i návrhové části bakalářské práce. V teoretické části vysvětluje základní pojmy vztahující se k tématu 
bakalářské práce a dokazuje tak znalost odborné (byť neaktuální) literatury. Analytická část je 
založena na dotazníkovém šetření uskutečněném u vybraného vzorku respondentů ve společnosti 
Plzeňský Prazdroj, a.s. Postrádám SWOT analýzu zaměřenou na vzdělávací procesy u analyzované 
společnosti (SWOT analýza na str. 46 se týká společnosti jako celku a některé body v Příležitostech 
nejsou formulovány jako externí faktory např. dominantní postavení na trhu, či největší exportér 
českého piva). 
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Metodické poznámky: 

 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  
   klasifikačního stupně.  
2
 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  

3
 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 

4
 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Po formální stránce předkládaná bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na její zpracování, 
pouze upozorňuji na neaktuálnost literárních zdrojů – použitá literatura by neměla být starší 5ti let. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
 

 

V Kapitole 6 uvádíte návrhy a opatření v oblasti vzdělávání. V této souvislosti Vám pokládám dvě 
otázky: 

1. Seznamte státní zkušební komisi s vývojem výdajů společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. v časové 
řadě 2015 – 2019 do oblasti vzdělávání, představte výši plánovaných nákladů do této oblasti v roce 
2020 a posuďte, zda Vámi kalkulované náklady na jednotlivá opatření jsou pro analyzovanou 
společnost přijatelné. 
2. Pokud jsou Vámi kalkulované náklady pro analyzovanou společnost přijatelné, představte 
státní zkušební komisi Ganttův diagram realizace jednotlivých opatření a obhajte ho.            
 

 

 

 

 

V Plzni, dne 31.12.2019        Podpis hodnotitele  
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