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

Posudek BP - VEDOUCÍ 

ČESKÁ REPUBLIKA 
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 
 

 Studijní program Ekonomika a management 

 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jméno a příjmení studenta:  Petra JALOVCOVÁ 

Název bakalářské práce:  ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ 

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Personální management v průmyslových podnicích 

Jméno a příjmení  

vedoucího BP:   Mgr. Hana BARTOŠOVÁ 

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Studentka Petra Jalovcová se ve své bakalářské práci zabývá tématem „ Získávání a výběr pracovníků“.  

 

Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a na část praktickou.  

V první části práce autorka popisuje z teoretického pohledu problematiku jednotlivých procesů získávání 

a výběru pracovníků, doporučené způsoby náboru zaměstnanců, jejich výhody a nevýhody.  

V druhé části autorka popisuje výzkumné šetření, které proběhlo ve dvou reálných firmách. Šetření 

proběhlo pomocí rozhovorů a dotazníků.  

V závěru práce autorka uvádí návrh na zlepšení efektivnosti získávání a výběru pracovníků 

 

Bakalářská práce je zpracovaná standartním způsobem, který je požadován od vysokoškolských studentů 

bakalářského studia.  

 

Autorka zvolila velmi oblíbené téma mezi studenty, literatura je pro toto téma běžně dostupná. Téměř 

není možné v této oblasti přijít s inovativním způsobem získávání a výběru pracovníků. Velmi oceňuji 

nízké procento shody s pracemi, které jsou v elektronické podobě uloženy v systému Theses.  

 

Z uvedených důvodů navrhuji celkovou známku 2, neboť se jedná o poměrně jednoduché téma.  
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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 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

x      

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. Jaké závěry a hlavně změny jste navrhla ve své bakalářské práci pro firmy, ve kterých proběhlo 

šetření?  

2. Seznámila jste s těmito závěry firmy?  

3. Realizovali firmy nebo budou realizovat Vaše doporučení uvedené v závěru práce?  

4. V čem vidíte přínos Vaší bakalářské práce?  

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO  

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

Datum:      Podpis:   


