
Vaše hodnocení včetně podpisu (modrým inkoustem) vypracujte na jednom listu A4, nepřesahujte tento rozsah.    1 

Posudek BP - OPONENT 

ČESKÁ REPUBLIKA 
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 
 

 Studijní program Ekonomika a management 

 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jméno a příjmení studenta:  Kateřina Kočová  

Název bakalářské práce:  Adaptace zaměstnanců ve vybraném podniku   

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Personální management v průmyslových podnicích  

Jméno a příjmení  

oponenta BP:   Ing. Eva Škorňová  

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Předložená bakalářská práce Kateřiny Kočové se věnuje problematice adaptace pracovníků ve 

společnosti Best Coffee.  Autorka si stanovila za cíl formulovat na základě teoretických poznatků a 

praktického šetření ve společnosti možnosti zefektivnění stávajícího systému adaptace.  

 

V teoretické části práce studentka vymezuje proces adaptace, pojmy pracovní a sociální adaptace, 

vztahy na pracovišti. Samostatná kapitola je věnována problematice řízení adaptačního procesu, funkcím, 

cílům, subjektům a délce adaptačního procesu.  S ohledem na cíle práce považuji tuto část úměrnou 

potřebám praktické části a velmi kvalitně zpracovanou. Studentka prokázala schopnost práce s odbornou 

literaturou, vyhledala klíčové zdroje, dokázala propojit podstatné informace, jednotlivé části na sebe 

logicky navazují. Použité literatura je přehledně sestavena, odpovídá příslušným normám, citace a 

parafráze odpovídají požadované normě.  

 

Cílem práce studentky bylo připravit materiál, který by našel praktické využití ve společnosti 

Best Coffee. Autorka si zvolila jako metodu výzkumu dotazníkové šetření. Oceňuji, že před stanovením 

výzkumných předpokladů konzultovala svůj postup s tréninkovou manažerkou, na základě získaných 

informací pak stanovila výzkumné předpoklady a zpracovala dotazník.  Záznam rozhovoru s tréninkovou 

manažerkou není uveden. Zpracování výstupů je přehledné, dobře a smysluplně komentované, v závěru 

práce studentka své výstupy shrnuje, navrhuje reálná a v praxi realizovatelná řešení. Výsledky práce jsou 

využitelné pro praxi.  

 

Studentka Kateřina Kočová prokázala, že je schopna tvůrčí samostatné práce, prokázala nadhled a 

schopnost kritického myšlení, práce je celkově pěkná, výstupy dobře aplikovatelné. Práci doporučuji 

k obhajobě a současně doporučuji udělit studentce pochvalu za kvalitně vypracovanou bakalářskou práci.  
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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: 

 

Z některých naznačených informací v bakalářské práci mám dojem, že se některé činnosti plní pouze 

formálně. Jakým způsobem kontroluje společnost, aby se z některých kvalitně nastavených postupů, např. 

proces adaptace, nestala formalita, kterou budou pracovníci plnit pouze pro získání stupně dalšího 

postupu?   
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