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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Možnosti využívání sociálních sítí podniky 
Jméno autora: Patricie Machatová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma bakalářské práce hodnotím jako náročnější, jelikož v současnosti neexistuje velké množství tuzemské odborné 
literatury, která se sociálním sítím a jejich personalistickému využití věnuje. 

 

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. 

Autorka dostála vytyčeným cílům, navrhla doporučení, zodpověděla položené výzkumné otázky. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka byla při psaní BP aktivní a samostatná, při konzultacích projevila vnímavý a zodpovědný přístup. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na adekvátní odborné úrovni, studentka se svým způsobem stala expertkou na téma, které není v současnosti 
dostatečně zmapováno na českém území. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální a jazykové stránce na výborné úrovni, její rozsah je plně dostačující. 

 

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. 
Autorka pracuje s více než dvaceti odbornými zdroji, z toho téměř polovinu tvoří zdroje anglické. Vždy uvádí řádně citace. 
Použité zdroje jsou relevantní. Zav́ěrecňá praće byla zkontrolována na plagiátorstvi ́v databázi Theses.cz i na základě jinyćh 
zdrojů. Míra podobnosti v Thesis je 0 %. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce bakalantky je na nadprůměrné úrovni. Zaobírá se tématem využití sociálních sítí pro personalistické účely, 
čímž naplňuje originalitu a zároveň adekvátnost vzhledem ke studiu personalistiky. Prokazuje výbornou schopnost 
práce s odbornou literaturou a zasazování poznatků z praktické části do širšího společenského kontextu. Práce 
může být cenným zdrojem informací pro studenty personalistiky i širší veřejnost. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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