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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 Rašková 

Název bakalářské práce:  Analýza získávání a výběru pracovníků v průmyslovém podniku 

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Personální management v průmyslových podnicích  

Jméno a příjmení  

oponenta BP:   Ing. Libor Cupal 

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Autorka si v rámci svého tématu zvolila jako svůj cíl porovnání skutečnosti v konkrétní firmě 

s teoretickými východisky a navržení případných zlepšení v předmětné části HRM. Ačkoli je tento cíl i 

dílčí zaměření průzkumu v textu práce rozlišitelné, je vhodné výzkumné předpoklady ještě více zvýraznit. 

Velmi kladně hodnotím přístup autorky k tématu i snahu o komplexní pohled na dané téma nejen v části 

teoretické, ale i výborné a obsáhlé zpracování praktické části.  

Autorka velmi dobře pracuje s literaturou, porovnává názory jednotlivých autorů, cituje z dostatečného 

množství odborné literatury. Jednotlivé kapitoly mají dobrou logickou návaznost i propojení s praktickou 

částí.  

Analýza současné situace ve firmě La Lorraine Backery Group je velmi komplexní a doplněná o vhodné 

praktické příklady. Informace potřebné k popisu jednotlivý postupů a využívaných metod získala 

autorka na základě polostrukturovaného rozhovoru s HR manažerem a HR specialistkou. Podklad 

k těmto rozhovorům je vhodné do práce rovněž zařadit formou přílohy. Na základě předložené 

analýzy stávající situace ve firmě jsou příslušné procesy a využívání odpovídajících metod na vysoké 

úrovni. Autorka i za této situace formulovala závěrečná doporučení tak, aby byla pro firmu využitelná, 

realizovatelná a přínosná. 

Cíl práce byl zcela naplněn a doporučuji ji k obhajobě. 
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Posudek BP - OPONENT 

 

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. Jaký konkrétně vidíte prostor ve výběru a získávání pracovníků pomocí sociálních sítí? 

2. Jakou formou by bylo možné stabilizovat stávající zaměstnance v dělnických pozicích?  
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