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Téma DP:

Projekt dalšího vzďěláváni zaměstnanců ve firmě Elektrocentrum trading' spol. S r. o.

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 - l0)

I Náročnost tématu práce 8

2 Splnění cílů práce 9

a
J Teoretická část práce 9

4
Praktická část práce
(analytická část) l0

5
Projektová část
(řešící část) 8

6 Formální úroveň práce 9

CELKovÝ poČnTBoDŮ
(0 - ó0) 53

Hodnocení jednotlivých kritérií:

0 bodů nesplněno

l-2body splněno pouze na úrovni základních poŽadavků

3-4body splněno s výraznějšími' ale ne kritickýrni nedostatky

5-6bodů splněno, nedostatky neovl ivňuj í podstatně cel ou práci' ze.iména výs l edky

7-8bodů splněno zcela bez uýhrad

splněno nadstandardně9 _ l0 bodů



Připomínky k práci:
Diplomantka se Ve své práci zabyváproblematikou t'iremního v'zdělávárrí ve Í-rrmě
Elektrocentrum trading' spol. s r. o. Teoretická část je přehledně a detailně zpracovaná a dává
dobý zák|ad analýzevzdě|ávacich potřeb i násleclrrérnu projektu vzdě|ávání. Analýza
vzdě7ávacich potřeb obsahuje dostatek analytických podkladů vystilrujících současnou situaci
vzděláváni zaměstnanců ve Í]rmě. Projekt ročního vzdělávacího programrr je pojat
komplexně a reálně.
Přivítal bych v projektové části návrh kvalifikačních karet a popisů prácovních míst pro
zaměstnance ťtrmy, které by pomohly analyzovat další vzdělávací potřeby. Práce je dle mého
názoru po formální i obsahové stránce přehledrrě a kvalitně zpracovaná, dostatečrrě rozsáh|á a
zaměřená na praktické vyuŽiti ve Íjrmě. Analýza vzdělávacíclr potřeb a projekt dalšího
vzděIáváni zaměstnanců jsou důleŽitýn přínosem pro vedení společrrosti Elektrocentrum
trading, spol. s r. o.

otázky k obhajobě:
Jakou navrhujete formu propagace celého vzdělávacího programu a ke komu bude propagace
směřovat?

V čem spatřujete nezájem většiny zaměstnanců zlepšovat se v nrěkkých doveclnostech, jako
je asertivní chování, time management nebo efektivní komunikace a jak byste v nich
vzbudila zájem o tato térnata'?

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP.

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu DP (minimátně jedno kritérium hodnoceno 0 body).

!

Ye Z|ině dne: 12. 5. 20l l

is oponenta DP



Instrukce pro hodnocení jednotlivých kritérií:
Kritérium 1. Hodnocení náročnosti tématu práce (0 - 10 bodů)
Toto kritériuln hodnotí originalitu zvoleného tématu. '|eho zarněření na studijní obor' sloŽitost řešené
problematiky, náročnost na teoretické i praktické iirl.,.itačttí zdro.je, neexistenci obvyl<lého řešení,
nedostupnost řešení pro zkoumané podrnínky.

Kritérium 2. Hodnocení splnění cílů práce (0 - 10 bodii)
Toto kritérium hodností splnění zadání práce na základě definovaných cílů práce, které rnusí být
součástí úvodu. Definovaný cíl práce odpovídá poŽadovarré náročností vzhledem k typu práce.

Kritérium 3. Hodnocení teoretické části práce (0 - 10 bodů)
Hodnotí se předevšínr výběI teoretických zdrojů,.jcjiclr rrroŽIrá aplikace pro řešení térnatu, studium
odborné literatury a dalších inforrnačních zdrojů. Hodnotí se rovněŽ zpťrsob i úroveň citací.
V teoretické části nelze uvádět poznatky, které nejsotr vyuŽity v praktické části. Rozsalr zpracované
literatury, její aktuálnost' vyuŽití cizojazyčné literatury a stěŽejních prací, vyuŽitelnost přehledu
pro vlastní práci, diskuse alternativních polrledťt, rozbor pouŽitých citací' syntéza teoretických
poznatků a důsledků pro vlastní práci. Literární přehled práce by měl být po rnetodické a formální
stránce řádně zpracován včetně citací a odkazů pro potrŽitou literaturu.

Kritérium 4. Hodnocení praktické části práce (arll:i.', t'-ká část) (0 - l0 bodů)
Ftrodnotí se úroveň analýzy zadaného tématu, vazba analýZy na stanovené cíle' vyuŽití teoretických
poznatkťr pro analýzu problénru. Při hodnocení se bere v úvahu náročnost získávárrí informací, přístup
studenta a jeho schopnost logických závěrŮ zanalýzy,jako východisko pro řešící část. Diplornová
práce obsahuje přesný popis pouŽité nretodiky, přičerrrŽ tato rnetodika je vhodná ke splnění cíle práce.
Diskuze volby metod a komparace s jinýrni přístupy' moŽnost ověřitelnosti výsledků metod, správnost
aplikace zvolených metod, vhodnost pouŽitých vzorků, ošetření clryb a nedostatků lnetocl, komparace
výsledků zavyužití více rnetod, zdůvodnění odchylel;.

Kritérium 5. Hodnocení projektové části práce (řešící část) (0 - 10 bodů)
Hodnotí se věcná úroveň řešení problému' dosaŽení stanovených cíIů' návaznost řešící části
na analytickou část. Hodnotí se logická struktura řešení problérnu, popřípadě předpoklady jeho
verifikace. Kritérium hodnotí rovněž celkovou úroveň provázanosti teoretické a praktické části práce'
správnost odvozených závěrťs, jednoznačnost tbrmulace, adekvátnost, zevšeobecnění závěrŮ,
aplikovatelnost doporučení, zdůvodrrění návrhů a je.jich dopadů.

Kritérium ó. Hodnocení tbrmální úrovně práce (0 - ru bodů)
Hodnotí se úroveň grafického zpracování práce. Hodnotí se gramatická úroveň, zvolené formulace,
celková úroveň vyjadřování. Správnost členění, logické návaznosti textu, správnost pouŽité
terminologie, jednoznačnost a př'ehlednost grafických prací, jazyková úroveň.


