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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Personální činnosti v organizaci 
Jméno autora: Utíkalová Kristýna 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Ekonomika a management 
Oponent práce: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předložená bakalářská práce je věnována zmapování práce personálního útvaru ve vybrané organizaci. Hlavním cílem 
práce je zjistit stávající stav fungování systému náboru nových zaměstnanců, systému odměňování a hodnocení. Zadání 
práce se jeví průměrně náročné. Stanovený cíl považuji za správně formulovaný i přiměřený. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Studentka Kristýna Utíkalová si vybrala aktuální téma, které se u nás diskutuje – zvlášť v poslední době – stále častěji.  
Protože s kvalitou personálních činností úzce souvisí spokojenost pracovníků a jejich pracovní výkon, který je odrazem 
úspěšnosti organizace, měla by být každá snaha o rozvoj a zkvalitňování všech činnosti v rámci řízení lidských zdrojů 
podpořena. Velkou šanci na podporu má tudíž každé takové šetření, včetně studentských výzkumů, k nimž lze směle 
zařadit i předloženou bakalářskou práci. Podle mého názoru práce z větší míry splňuje zadání, přestože především při 
tvorbě praktické části mohla autorka věnovat více pozornosti jasnějšímu rozpracování jednotlivých pasáží. Nicméně, 
stanovené cíle práce byly splněny na úrovni, jež je s ohledem na požadavky školy dostačující (více viz další bod hodnocení). 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Po prostudování práce mohu z pohledu oponenta konstatovat, že dle popisu autorky práce proběhlo plán. dotazníkové 
šetření, po kterém byly následně realizovány řízené rozhovory s pracovníky vybrané organizace. Oba zvolené výzkumné 
nástroje ověřovaly stanovené hypotézy, jejichž cílem byly dle autorky práce tyto tři oblasti: spokojenost pracovníků, nábor 
a hodnocení. Na autorkou navržené metodické řešení je možné nahlížet kladně. Ač ve výsledku hodnotím postup řešení 
jako správný, tak to ještě neznamená, že nemám výhrady k nepřehlédnutelnému prostému využití těchto dvou metod.  
Závěr: předložený postup řešení byl zvolen uvážlivě a nezavdává dle mého názoru důvody k zásad. kritickému hodnocení. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je ovlivněna zejména důvody, které jsou uvedeny u předchozího kritéria. Proto se do jisté míry liší 
také v závislosti na částech/kapitolách, které jsou předmětem hodnocení. Za chvályhodné lze považovat všechny činnosti 
studentky, které odrážejí její snahu pečlivě vybrat z odborné literatury klíčové myšlenky a vystavět na nich základ práce. 
Škoda, že širokého potenciálu zvoleného tématu nemohlo být dostatečně využito (viz souvis. komentář autorky na straně 
46) ani při psaní empirické části, kdy pro studentku, která poprvé vstoupila díky tvorbě bp do role výzkumnice, mohlo jít o 
zcela jedinečnou a zároveň i velmi atraktivní příležitost k hloubkovému prozkoumání systémů „vynesených před oči“. 
Bohužel, její snaze o vytvoření seriózního odborného textu nepomáhá ani nedostatečné členění jednotlivých kapitol a 
podkapitol na další dílčí pasáže, které by pomohly potencionálním čtenářům se v obsahově hutném textu, který má 
zájemcům o HR co nabídnout, lépe orientovat. Celkově hodnotím odbornou úroveň práce známkou „dobře“, přičemž 
velmi kvituji nadstandardní zájem studentky o seriózní/ funkční přemostění oborové teorie a personalistické praxe. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce správná. Jazyková úroveň práce je rovněž velmi dobrá, ač se v ní občas vyskytují drobné 
jazykové nepřesnosti. Oproti tomu v práci shledávám i místa vypovídající o schopnosti studentky se vyjádřit na poměrně 
vysoké profesionální úrovni. Jednotlivé části práce jsou logicky provázány, korespondují s nastavenými cíli a soustředí se 
na předání klíčových informací.  
Z hlediska grafické úpravy je text všech částí na odpovídající úrovni. 
Rozsah práce je 59 stran, včetně příloh. 

 

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. 
Podle mého názoru využila studentka Kristýna Utíkalová dostatečné množství veřejně dostupných relevantních zdrojů. 
Přestože nacházím drobná pochybení v rozčlenění zdrojů (viz nesprávné zařazení online zdrojů – konkr. u pol. 1, 8, 9 a 15 – 
do Seznamu použité literatury, který je určen pro prezentaci titulů v tištěné podobě), musím jinak hodnotit „velmi dobře“.  
Navíc studentku chválím za příkladné využití zákonné opory, s nímž se lze – v případě bakalářských prací zaměřených na 
personal. problematiku – setkat v našem prostředí stále jen velmi ojedinělé.   
Závěr: Na základě celkové revize práce jsem neshledala zjevné porušování citační etiky; podle mého názoru jsou 
bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 

 

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. 
Předložený poster odpovídá požadavkům na koncentrovanou prezentaci odborné práce; jde o plakát ve standardní kvalitě. 
Jeho vizuální podobě škodí na kráse pouze velké „rozpaly“ mezi slovy ve smyslu mezer v textu do bloku, což se dá vyřešit! 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Na základě osobní zkušenosti studentky Kristýny Utíkalové s prací ve sledované organizaci očekávám rovněž její 
odhodlání k následné realizaci praktických kroků. Proto mě zajímá, zda sama uvažuje o možnosti prezentace 
návrhů změn ve prospěch jejich prosazení, které by mohly přispět ke zlepšení náboru nových zaměstnanců, 
systému odměňování a hodnocení. Její odpověď na tuto mou otázku může být vhodným stimulem pro započetí 
odborné rozpravy s komisí… Další otázky nekladu. 

 
I přes některé výše uvedené dílčí nedostatky splnila autorka vytyčené cíle a práci lze doporučit k obhajobě. 
Z pohledu oponenta práce mohu konstatovat, že teoretická i praktická část práce odpovídají standardním 
požadavkům na tento typ závěrečné práce.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
Datum: 20.5.2022     Podpis: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., v. r. 


