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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma patří v kontextu personálního managementu k dosud málo zpracovaným. Vzhledem k demografické situaci je však 
mimořádně aktuální a diskutované. 
 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Bakalantka postupovala v souladu se zadáním, k redukci došlo ve výběru obtížně zaměstnatelných skupin (bakalantka se 
soustředila na zaměstnance do 25 let a absolventy na straně jedné a na pracovníky nad 50 let na straně druhé). Tato 
skutečnost je uvedena v práci, nikoli však v Zadání. V rámci uvedené redukce bylo dosaženo cíle práce, její přínos však není 
nesporný.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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 pracovala aktivně a většinou samostatně, teoretickou část práce několikrát přepracovala. Konzultovala spíše 
nárazově. Schopnost samostatné tvůrčí práce hodnotím podle předloženého výsledku jako spíše průměrnou.  

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V teoretické části pracovala studentka v dostatečném rozsahu s odbornými zdroji, které jsou relevantní pro oblast získávání 
a výběru pracovníků. Méně podrobně zpracovala problematiku vymezení a zdůvodnění výběru obtížně zaměstnatelných 
skupin na základě odborné literatury a pro vlastní výzkumné šetření.  
Prakticky neřešená zůstala v teoretické části otázka age/diversity managementu, jež je klíčová pro zaměstnávání (řízení) 
pracovníků s ohledem na jejich věk a schopnosti. Do praktické části zahrnula bakalantka informace, týkající se 
zaměstnanosti/nezaměstnanosti u vybraných věkových skupin (na s. 27 a 28  - objevuje se zde ovšem věcná chyba) a ve 
vybraných regionech. Ve vlastním výzkumném šetření se soustředila především na motivy k zaměstnávání pracovníků 
zvolených věkových skupin, méně již na specifikaci metod a postupů při jejich získávání a výběru. Tato skutečnost byla 
ovlivněna také "absencí" a nízkým zastoupením pracovníků starších 50 let ve zkoumaných organizacích.  
V práci postrádám hlubší návaznost teoretické a praktické části, zdůvodnění výběru "rizikových skupin" z většího počtu 
možných (a uvedených ve výběru odkazů na odbornou literaturu). Výsledky výzkumného šetření, včetně vyslovených 
doporučení, jsou spíše komplementem teoretické části. Upozorňuji rovněž na skutečnost, že se nejednalo o "kvalitativní 
výzkum" (s. 23). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Také po stránce formální a jazykové je zdařilejší teoretická část. V praktické části se objevuje značné množství syntaktických 
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chyb (významně od s. 29). Některé podkapitoly jsou příliš krátké (např. 3.1 až 3.3 a Závěr). Celkově by práci prospěla 
důslednější finální korektura a editace textu, která mohla přispět nejen k odstranění gramatických chyb, ale i k žádoucím 
úpravám obsahu 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Práce se zdroji je v teoretické části na odpovídající úrovni. Studentka byla při vyhledávání zdrojů aktivní a v rámci možností 
využila také relevantní data ČSÚ ("úvod" k praktické části). Bližší komentář k celku práce - viz také bod "Odborná úroveň". 
Použité zdroje odkazuje studentka řádně, s drobnými odchylkami proti normě. Práce prošla kontrolou shody s jinými 
dokumenty v systému theses. 
 

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). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Posuzovaná bakalářská práce se zabývá aktuální tématem, které není dosud v kontextu personálního 
managementu v ČR dostatečně řešeno. Tato skutečnost, změny v legislativě, k nimž došlo v průběhu zpracování 
práce, a zřejmě i spěch při dokončování práce se projevily negativně zejména ve skutečnosti, že teoretická a 
praktická část žádoucím způsobem nekorespondují. Přesto se domnívám, že bakalantka dosáhla cíle práce tak, jak 
byl stanoven v Zadání, a s jistou redukcí, kterou dostatečně nezdůvodnila, toto Zadání splnila. 
 
Pro rozpravu k obhajobě navrhuji: 
Zdůvodněte výběr skupin zaměstnanců (obtížně zaměstnatelných, spíše než fakticky rizikových), jimiž se ve své 
práci zabýváte. 
Upřesněte závěry, k nimž jste dospěla, aby bylo možné formulovat konkrétní návrhy a opatření pro obě zúčastněné 
organizace. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

Navržený klasifikační stupeň podmiňuji doplněním požadovaných informací při obhajobě. 
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