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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá metodami získávání a výběru pracovníků. Téma práce 

považuji za zajímavé a přínosné. Cílem práce je zanalyzovat metody v procesu získávání a výběru 

pracovníků ve společnosti XY, porovnat je s teoretickými poznatky čerpanými z odborné 

literatury a pokusit se navrhnout určitá zlepšení. Práce je klasicky členěna na teoretickou a 

praktickou část. Teoretická část má charakter literární rešerše. Autorovu práci s literaturou 

hodnotím jako ne zcela dostatečnou. Autor neporovnává názory a pohledy citovaných autorů. Ke 

škodě kvality a plynulosti textu je rovněž časté užívání odrážek, takže práce místy působí spíše 

jako seznam než odborný text. Některé odstavce jsou zcela bez uvedení zdroje, odkud autor 

čerpal, což je nevhodné.  Celé subkapitoly jsou čerpány z jednoho zdroje, což také neodpovídá 

bakalářské práci. Praktická část je řešena ve společnosti XY. Autor uvádí, že hlavní metodou 

užitou v praktické části je pozorování, které, však v textu není nikde blíže specifikováno, práce 

v přílohách neobsahuje žádné záznamy ani deníky. Jiné šetření autor neprovedl, praktická část 

tak zůstává pouze popisná, což neodpovídá požadavkům. Formulovaná doporučení se neopírají 

ani o žádné šetření ani o teoretické poznatky z první části práce. V úvodu uvedená analýza metod 

nebyla provedena, cíl práce tak ve své podstatě nelze považovat za splněný. 

Z formálního hlediska je nutno práci vytknout nedostatečnou délku některých kapitol 

(jeden odstavec), která je zapříčiněna přílišným členěním textu. V textu často užívané odrážky 

nemají jednotný formát. Práce také obsahuje drobné gramatické chyby. 

Práci doporučuji k obhajobě je s velkými rozpaky. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
    x  

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

    

x 

 

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

    

x 

 

Adekvátnost využitých metod práce     x  

Splnění cílů práce     x  
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
    

x 
 

Odborný přínos práce     x  

Využitelnost práce v praxi     x  

Prezentace závěrů     x  

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
    

x 
 

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

1. Jak probíhalo Vámi uvedené pozorování? Specifikujte blíže užitou metodu? 

2. Co je hlavním přínosem Vaší práce? 

3. Jako cíl práce byla stanovena analýza metod, tu jste však neprovedl, porovnejte tedy metody 

alespoň nyní a shrňte, k čemu jste došel. 
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