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Jméno a příjmení studenta:  Sylva Mesteková 

Název bakalářské práce:  Analýza personální práce ve vybrané organizaci 

Rok odevzdání: 2015 

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku 

Jméno a příjmení 

vedoucího BP:      Ing. Martin Šikýř, Ph.D. 

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Studentka zkoumala personální činnosti v maloobchodní módní společnosti a pokoušela se navrhnout 

změny, které by vedly k efektivnějšímu fungování personálních činností ve společnosti a tím k úspoře 

finančních zdrojů. 

 

Studentka prokázala orientaci ve zkoumané problematice, stejně jako schopnost využívat shromážděné 

informace, posuzovat zjištěné skutečnosti, vyvozovat dílčí závěry a navrhovat určitá doporučení. Zlepšit 

je nutné jazykovou úroveň, formální zpracování, interpretaci zjištěných skutečností i argumentaci 

navrhovaných řešení. Práce splňuje nezbytné požadavky týkající se formy a obsahu. 

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením „dobře“. 

 



Posudek BP - VEDOUCÍ 

 

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) Jak udržovat dobré pracovní vztahy? 

 

2) Jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnávání studentů? 

 

 

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

         ANO 

 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO 
 

 

 

 

Datum:  12. května 2015    Podpis:   


