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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: Předložená bakalářská práce se zabývá řízením a 

hodnocením pracovního výkonu. Hlavním cílem práce je provést analýzu současného systému hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců ve společnosti Soustruh, a.s., zejména pak výhodami, nevýhodami 

hodnocení v podniku a řeší případné nedostatky při praktické aplikaci. Bakalářská práce vykazuje 

logickou strukturu. V úvodu práce se autorka věnuje vymezení výzkumného problému, nastavuje 

výzkumné cíle a určuje výzkumné metody. Na tuto část navazují teoretická východiska popisující, jak 

hodnocení pracovního výkonu, ale také řízení pracovního výkonu. V této části práce velice kladně 

hodnotím výběr citované literatury, dále kladně hodnotím to, jak autorka se detailně věnuje fázemi 

procesu hodnocení pracovního výkonu. Z této části práce autorka volně přechází k části praktické, která je 

založena na analýze současného systému hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců prostřednictvím 

vlastního empirického výzkumu. Ke sběru dat byla využita kvantitativní výzkum metoda ankety. Výběr 

této metody byl ovlivněn ze strany společnosti, ve které byl výzkum prováděn. Dále autorka využila ke 

sběru dat rozhovory s vedoucími personálního úseku. Tato část práce je také velmi pečlivě zpracována, 

pouze mi zde chybí před začátkem empirického výzkumu stanovení alespoň dvou výzkumných otázek 

(předpokladů). Autorka prokázala schopnost stanovit si jasné cíle a vybrat vhodné metody zkoumání, 

které jí napomohly definované cíle naplnit. Vysoce hodnotím vytvoření vhodného dotazníku a jeho 

vyhodnocení. Práce přináší řadu cenných teoretických i praktických poznatků o výše uvedených 

tématech a jejich vzájemných souvislostech. Autorka prokázala, že je schopna tvůrčí práce, text 

dostatečně naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji postoupit ji k obhajobě.



Vaše hodnocení včetně podpisu (modrým inkoustem) vypracujte na jednom listu A4, nepřesahujte tento rozsah.    2
Posudek BP - OPONENT

A B C D E FCelkové hodnocení BP
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 
V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 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. Je nutné, dle vašeho názoru, spojovat hodnocení pracovního výkonu s odměňováním?
2. Které poznatky z vašeho průzkumu považujete za nejdůležitější?

Doporučení práce k obhajobě: ANO 
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