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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Získávání a výběr zaměstnanců  

Jméno autora: Kateřina Hanušová  

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií  
Oponent práce: Ing. Eva Škorňová  
Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

Zadání bakalářské práce spojené se zkoumanzm problémem získávání a vzběr zaměstnanců je 

v souladu se studovanzm oborem a stupněm studia.  

 

Splnění zadání splněno 
 

Předložená bakalářská práce Kateřiny Hanušové  se věnuje problematice, která je zaměřena na 

získávání a vzběr zaměstnanců.   Autorka si stanovila za cíl na základě podkladů získanzch ze 

společnosti AGC Flat Grass Czech, a. s. – závod v Kryrech - zhodnotit způsoby získávání a vzběru 

pracovníků.  Postup šetření byl vhodně zvolen, vzstupy šetření jsou podrobně rozebírány a 

komentovány, provedeno porovnání vzzkumnzch předpokladů s vzsledky šetření, komentovány 

a vyhodnoceny vzstupy. Návrhy na opatření vycházejí z provedeného šetření, jsou zpracovány 

velmi kvalitně a odborně, v případě zájmu je může společnost využít.  

 

Zvolený postup řešení správný 
 

V teoretické části práce studentka vymezuje pojmy personální plánování, zdroje a postupy 

získávání pracovníků, koncepce, hlediska, etapy a metody vzběru pracovníků. S ohledem na cíle 

práce považuji tuto část úměrnou potřebám praktické části a kvalitně zpracovanou. Studentka 

prokázala schopnost práce s odbornou literaturou, vyhledala klíčové zdroje, dokázala propojit 

podstatné informace, jednotlivé části na sebe logicky navazují.  

V praktické části si jako metodu šetření si autorka zvolila kombinaci dvou forem tj. kvalitativní 

šetření (polostrukturovanz rozhovor s HR manažerkou) a kvantitativní vzzkum formou 

dotazníkového šetření (šetření se zúčastnilo 50 respondentů, dotazník byl rozeslán 

elektronicky). Zpracování vzstupů je přehledné, dobře a smysluplně komentované, v závěru 

práce studentka své vzstupy shrnuje, navrhuje reálná a v praxi realizovatelná řešení. Po formální 

i obsahové stránce je práce kvalitní, čtivá, se smysluplně formulovanzmi závěry. Vzsledky práce 

jsou v případě zájmu organizace využitelné pro praxi. 
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Odborná úroveň A - výborně 
 

Teoretická i praktická část jsou pečlivě zpracovány, vychází z dostatečného počtu teoretickzch 

zdrojů, které autorka vhodně syntetizuje s ohledem na stanovenz cíl práce. Prokázala schopnost 

koncepčního myšlení, ve své práci využívá všech potřebnzch znalostí získanzch studiem 

k problematice získávání a vzběru pracovníků.   
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 

Použitá literatura je přehledně sestavena, odpovídá příslušnzm požadavkům, citace a parafráze 

odpovídají požadované normě. Formální a jazyková úroveň práce je vyhovující, rozsahem je 

práce nadstandardní, vše je v souladu s probíranou problematikou. Vyskytují se drobné 

typografické nepřesnosti, popis grafů neodpovídá normě.  
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Literární přehled práce je po metodické a formální stránce podrobně zpracován včetně citací a 

odkazů na použitou literaturu. Prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, s textem a 

čerpá z dostatečného počtu zdrojů, které se zabzvají problematikou získávání a vzběru 

pracovníků.   Seznam použité literatury je dobře sestaven, odpovídá požadovanzm normám, 

stejně tak použité citace a parafráze.  
 

Další komentáře a hodnocení 

 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka plně prokázala, že je schopna tvůrčí práce, text dostatečně naplňuje požadavky 

kladené na bakalářskou práci. Zvolila si firmu, se kterou pracovala již dříve v rámci semestrální 

práce. Ze zpracování je patrné, že je dobře obeznámena s problematikou i firmou a její bakalářská 

práce završuje dlouhodobější spolupráci. Tato skutečnost se odráží na zpracování, které je velmi 

kvalitní, vzstupy jsou prakticky využitelné.  

Otázka:  

Na str. 41 uvádíte, že se společností AGC Flat Glass Czech, a.s. v Krytech spolupracujete již 

od 1. ročníku, kdy jste zde zpracovávala seminární práci. Jak vám tato dlouhodobá 

spolupráce pomohla  a souvisel vzběr tématu s potřebou organizace?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
Datum: 31.5.2017     Podpis: 


