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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Adaptace zaměstnance na pracovišti a její vliv na fluktuaci 

Jméno autora: Kristýna Lochmannová 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. manažerských studií 
Oponent práce: Daniel Toth 
Pracoviště oponenta práce: Odd. manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce odpovídá požadavkům na bakalářské práce. Jsou definovány jasné standartní cíle. V bakalářské práci jsou 
definovány sekundární cíle v podobě realizace výzkumného šetření pomocí kvalitativních a kvantitativních technik.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalářská práce sleduje prakticky využitelné cíle, které jsou splněny. Dílčí výsledky mohou využit manažeři a personalisté.  
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Metodologický postup obsahuje proces kvantitativního šetření a kvalitativního výzkumu. Empirická část je v zásadě 
redundantní, neboť hlavní těžiště metodiky je v kvalitativním výzkumu, které přináší použitelné výsledky.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň bakalářské práce je dobrá, teoretický přínos chybí, neboť téma samotné je již v literatuře relativně 
vyčerpané. Je zde však přínos praktický, který lze částečně použit v manažerské praxi daného podniku.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů je proveden pečlivě, v seznamu literatury je 12 zdrojů, včetně cizojazyčného. Citace a odkazy jsou v souladu 
s ČSN ISO 690.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

V bakalářské práci jsou použity standardní metody a techniky výzkumu. Výsledky jsou použitelné v manažerské 
praxi.  
 
Jaké jsou odhadované náklady na procesní implementaci navrhovaného adaptačního programu?  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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