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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Předložená bakalářská práce rozpracovává problematiku jedné z významných personálních činnosti tj. 

získávání a výběru pracovníků. Cílem práce bylo analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců ve 

vybraných podnicích, porovnat způsoby a praktiky a navrhnout opatření pro zkvalitnění procesu získávání 

a výběru pro podnik s nedostatečně efektivními procesy.  

 

Studentka se v teoretické částí soustředila na vymezení základních pojmů a vytvořila si teoretické 

předpoklady pro následné praktické šetření. Autorka prokázala schopnost práce s textem, porovnává 

názory jednotlivých autorů, pracuje s dostatečným počtem zdrojů, citace jsou zpracovány dle požadované 

normy. Teoretická část je zpracována kvalitně, přehledně, s jasnou strukturou a odpovídající vazbou na 

praktickou část.  

 

Praktická část práce si stanovuje za cíl analyzovat proces získávání a výběru pracovníků ve dvou 

organizacích, porovnat jejich způsoby a praktiky s cílem navrhnout opatření pro zlepšení. Jsou vhodně 

stanoveny výzkumné předpoklady vycházející z praktické znalosti problematiky. Nejprve byla zvolena 

metoda výzkumného polostrukturovaného rozhovoru, studium interních dokumentů a na základě toho pak 

sestaven dotazník pro šetření v obou organizacích. Šetření se zúčastnilo 80 respondentů z obou organizací 

ve stejném poměru. Výstupy z realizovaných rozhovorů i šetření jsou zpracovány kvalitně a přehledně. 

Shrnutí výsledků a doporučení jsou řádně vyhodnoceny, okomentovány a pro obě společnosti 

prezentovány.  

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím velmi pozitivně po formální i obsahové stránce. Je zpracována 

přehledně, studentka využívá odborný vyjadřovací styl, práce splňuje stanovené požadavky na jazykovou 

a terminologickou úroveň, logickou stavbu a členění práce. Metody šetření byly zvoleny vhodně, 

rozpracovány jsou velmi kvalitně a precizně. Navržená doporučení nejsou pouze formální, ale jsou pro 

praxi využitelná.   

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji, aby se práce stala předmětem obhajoby. Doporučuji ke zvážení 

komise udělení pochvaly za kvalitně zpracovanou 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: 

 

1. Prezentovala jste výsledky vašeho šetření u obou organizací? Jak na tyto výsledky reagovaly? 

Jsou ochotni změnit některé postupy?  

 

2. Byla byste schopna vyčíslit finanční ztráty nevhodně zvoleného postupu při náboru a výběru 

pracovníka?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

Datum:  27. 5. 2015     Podpis:   


