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Téma DP:

Využití e-leamingu ke snížení časové náročnosti vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Honeywell
Aerospace Olomouc s.r.o.

kritéria hodnocení: Počet bodů (0 - i0)

1 Náročnost tématu práce 10

2 Splnění cílů práce 10

J Teoretická část práce 9

4
Praktická část práce
(analytická část)

10

5
Projektová část
(řešící část)

9

6 Formální úroveň práce 9

CELKovÝ počnr BoDŮ
(0 - 60)

57

tlodnocení ied ch kriterií:
ROZSAH BODU SLo\rNÍ vy.rÁoŘnNÍ

0 bodů nesplněno
íodoovídá stuoni ..F" nodle ECTS)

1-2bodv splněno pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá stupni ,.E" podle ECTS)

3-4bodv splněno s výraznějšímio ale ne kritickými nedostatky
íodoovídá stuoni ..Doo oodle ECTS)

5-6bodů splněno, nedostatky neovlivňuj í podstatně celou práci, zejména výsledky
(odpovídá stupni ,,C" podle ECTS)

7-8bodů splněno zcela bez výhrad
(odpovídá stupni ..B'o podle ECTS)

9 - 10 bodů splněno nadstandardně



idá i..A* ECTS
Připomínky k práci:
Předložená DP se zablruávzděIávánim formou e-leamingu, která v České republice není tolik
využívána oproti klasickému prezenčnímuvzdělávéní. E-leaming často není začleněn do
celkové strategie vzdělávéní firem a je vlužíván jen okrajově pro zákonná školení, která si
firmy kupují již zpracovaná. K tomuto tématu je obecně málo literatury a to jak české, tak
cizojazyěné. Proto jsem téma ohodnotila jako velmi náročné. S ohledem na ty.to fakta je
práce zptacována velmi kvalitně a na vysoké úrovni. Velmi pozitivně hodnotím zpracování a
přístup k analltické části práce především kapitolu 8 a 9. Je zřejmé, že studentka k celé práci
přistupuje velmi poctivě, protože navíc k projektu přikládá i zpracovanou příručku pro práci
s programem na tvorbu e-lerningových kurzů

Otázky k obhajobě:
Vyhledem k Vaší obsáhlé analýze,jaké další kroky by jste společnosti navrhla ke snížení
ěasové náročno stí v zdéláv ání?

Která rizika vidíte jako největší pro rcalizaci Vámi navrženého projektu?

Co ze své práce považujete za největší přínos pro firmu Honeywell Aerospace Olomouc
s.r.o.?

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP.

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

Ye Zlíně dne 7.5.2014
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