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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Získávání a výběr zaměstnanců z obtížně zaměstnatelných skupin 
Jméno autora: Tereza Stehlíková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Klára Šimonová 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS/oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání patří sice mezi náročnější, avšak absolvent oboru Personální management v průmyslových podnicích by měl téma 
zpracovat bez významnějších obtíží. 
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Cíl práce byl splněn jen částečně z důvodu zaměření se pouze na dvě skupiny a z důvodu výběru společnosti, kde jedna ze 
dvou zkoumaných skupin zastoupena vůbec není. 
 

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

Rozhovory by byly vhodnou metodou ke zjišťování dat pro některé stanovené cíle práce (motivace k ne/zaměstnávání 
rizikových skupin), avšak provedení nebylo zcela správné (v tomto případě rozhovor neznamená kvalitativní výzkum). 
Zastoupení těchto skupin apod. by bylo vhodnější řešit jinými způsoby získání dat. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka teoretickou část pojala jako obecný úvod do získávání a výběru zaměstnanců, na rizikové skupiny se nesoustředí, 
věnuje jim jen krátkou zmínku na konci. Autorka dostatečně neobjasnila, z jakého důvodu zredukovala obtížně 
zaměstnatelné skupiny na absolventy a pracovníky 50+; neobjasnila, proč se bude věnovat právě těmto rizikovým skupinám 
ani jak k uvedeným kategoriím došla; neobjasnila, proč jednou pracuje s kategorií 50+ a podruhé s 55+; prezentaci údajů 
v grafech na str. 27 – 29 považuji i z tohoto důvodu za zmatečnou. Ani praktická část celkový dojem z odbornosti nezvýšila. A 
slovní obraty typu „výroba zde započala cca o několik let později“ nesvědčí ani o pečlivém přístupu k údajům. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální zápisy lze hodnotit jako převážně správné, avšak zápisy typu „Také autor (2016, str. 132) poukazuje…“ (viz str. 21) 
správné nejsou. Citace nejsou uvedeny kurzívou, sloh má v praktické části znatelně sestupnou tendenci, není respektována 
interpunkce, text se tím stává často nesrozumitelným. Anglický abstrakt a zejména klíčová slova jsou naprosto zavádějící. 
Některé překlepy zcela mění smysl sdělení, dělají text nesrozumitelným a mohou citlivější čtenáře znejistit, např. na str. 7 
obrat „osoby straší 50 let“. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 
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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 byl proveden převážně správně, avšak nebyly vybrány relevantní informace; korektnost citací viz výše. 
 

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. 
O praktických přínosech práce pro zkoumané firmy by se dalo pochybovat, práce ani nepřináší mnoho nových obecně 
využitelných informací. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

1) Mohla byste, prosím, odůvodnit Vaši kategorizaci obtížně zaměstnatelných skupin? 
2) Můžete, prosím, objasnit, z jakého důvodu jste si pro šetření vybrala společnost Hays, když žádné 

pracovníky 55+ nezaměstnává? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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