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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Personální činnosti v organizaci 
Jméno autora: Kristýna Utíkalová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Ekonomika a management 
Vedoucí práce: Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut manažerských studiíKlepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předložená bakalářská práce se zabývá činnostmi personálního útvaru. Klade důraz na systém náboru, resp. 
výběrových řízení, systém hodnocení a vzdělávání. Teoretická část přibližuje procesy a aktivity personálního 
útvaru a managementu při zařazování nových pracovníků, jejich adaptaci na pracovišti, rozmísťování a také 
propouštění pracovníků. Vhodně je práce podložena zákonnými instituty. Zvláštní pozornost je věnována i péči 
o zaměstnance a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stanovené cíle bakalářské práce byly zvoleny vhodným 
a přiměřeným způsobem rozsahu zadání bakalářské práce a považuji je za správně formulované. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Předložená bakalářská práce splnila zadání. V teoretické části byly představeny personální nástroje a v praktické části byly 
prezentovány závěry z dotazníkového šetření na poměrně rozsáhlém vzorku pracovníků dotčené zvolené společnosti. 
Vhodným způsobem byly vytipovány okruhy dotazů, které poskytly skutečný, a v některých aspektech odkloněný pohled od 
teoretického ideálu. Tímto bakalářská práce představuje zajímavý pohled do praktické oblasti a není nikterak stylizován. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka Kristýna Utíkalová k psaní bakalářské práce přistupovala odpovědně, dodržovala dohodnuté termíny, průběžně 
konzultovala, zajímala se o odbornou literaturu, sama přicházela s novými a moderními poznatky z internetového prostředí, 
ale právě i z pozorování na pracovišti, kde realizovala stáž ve společnosti, kde prováděla dotazníkové šetření.   

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň předložené bakalářské práce je uspokojivá, využití informací z odborné literatury jsou vhodné, i když mohlo 
být čerpáno více z novější literatury. Tato skutečnost je ale v některých místech doplněna o internetové zdroje. Využití dat 
a informací získané z praxe práci velmi uspokojivě obohatily. Studentka při psaní bakalářské práce získala relevantní obraz 
z praxe a podložila ho vhodně zvolenou klasickou odbornou literaturou. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň studentky je méně odborná, při psaní bakalářské práce bylo potřeba eliminovat hovorový jazyk. Naopak 
grafická úroveň je uspokojivá, grafické zpracování je velmi dobré a precizní. Teoretická část by mohla být lépe a logičtěji 
členěná. Naopak je třeba vyzdvihnout prezentaci dotazníkového šetření a využitou metodu rozhovoru, která dodala 
bakalářské práci na zajímavosti. Vzhledem k tomu, že činnosti personálních útvarů jsou obsáhlé a pokrývají celou paletu 
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činností, tak se studentka držela zadání a zvolila si relevantní oblasti, které mohly být uspokojivě zpracovány tak, aby 
neztratily na kvalitě jak teoretických, tak praktických poznatků. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
V teoretické části je použita relevantní odborná literatura. Použitá literatura představuje konzervativní přístup 
využívaný v mnohých společnostech. Zahraniční autory studentka představuje především z internetových 
zdrojů. Na základě provedené revize nebylo shledáno významné porušení citační etiky.  

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Dosažené výsledky jsou obohacující a přínosné. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že platně odrážejí realitu. Se studentkou 
se spolupracovalo dobře, řadu činností realizovala samostatně a přicházela s řadou vlastních nápadů. Zájem o problematiku 
prezentovala nejen vlastním přístupem k práci, zvoleným tématem, ale také prezentací vlastních poznatků, které její 
vědomosti obohatily.  

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Celkové hodnocení práce je ovlivněno kvalitou představené práce, vhodně zvoleným tématem opřeným o 
odbornou literaturu a teoretické, stanovením cílů a metod, kterými se studentka dopracovává k představeným 
závěrům. Z přístupu studentky bylo patrné, že si téma zvolila proto, že je jí blízké a v budoucnu se personální 
práci chce věnovat.  
 
Otázka č. 1 
Jaké oblasti je vhodné hodnotit u pracovníků a proč? Kdo by měl hodnocení provádět a co by mělo hodnocení 
ovlivňovat? 
 
Otázka č. 2 
Proč jsou řazeny mezi nové trendy nástroje na rozvoj pracovníků? Čeho tím organizace dosahují a co vše je možné 
rozvojem pracovníků docílit? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 21.5.2022     Podpis: Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M., v.r. 


