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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Adaptace zaměstnanců ve společnosti Etnetera a.s. 
Jméno autora: Jana Netušilová 
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 průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je relevantní studovanému oboru, odbornou literaturou zpracované. 

 

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. 

Studentka postupovala v souladu se Zadáním. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 přistupovala k řešení aktivně, svůj postup několikrát konzultovala. Výsledný text zpracovala samostatně. 

 

Odborná úroveň B - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Teoretická část práce je zpracována na základě poznatků, které studentka získala studiem a z odborné literatury. V praktické 
části využila zdroje organizace. V následujícím výzkumném šetření získala informace potřebné k naplnění cíle práce, které 
vhodným způsobem analyzovala a interpretovala v návrhu na opatření, vedoucí k zlepšení procesu adaptace.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána kultivovaným jazykem, je z ní patrná velmi dobrá orientace bakalantky ve zkoumané problematice i 
obeznámenost s firmou, v níž prováděla výzkumné šetření. V typografické úpravě se objevují spíše dílčí nedostatky 
(odsazování některých odkazů, začátky kapitol nejsou uvedeny vždy na nové straně). Rozsah práce je na dolní hranici, v textu 
jsou uvedeny poměrně velké ilustrace, hodící se spíše do přílohy. Součástí výstupů práce je pak Příloha 3, která doplňuje 
návrhy na opatření. 

 

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. 
Studentka pracovala s relevantními podklady. Zdroje užívala vhodně, ve způsobu odkazování jsou dílčí nedostatky (například 
neuvedení stránek u přímé citace na s. 8, na s. 9d-10n není zřejmé, z jakého zdroje cituje, objevuje se nejednotnost v 
odkazování na s. i str., některé zdroje nejsou citovány průběžně - např. Barták, v praktické části nejsou zdroje 
konkretizovány, ze seznamu literatury a z odkazů v ilustracích jsou však zřejmé). Uvedené nedostatky vznikly spíše 
nedůslednou finální korekturou. Práce prošla kontrolou shody s jinými dokumenty v systému theses (celková podobnost  
3 %). 
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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 zručnost i apod. 
Bakalářská práce vhodným způsobem propojuje poznatky z odborné literatury s výstupy výzkumného šetření.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka přistupovala k řešení zvoleného problému zodpovědně. V teoretické části si vytvořila dobrý předpoklad 
pro naplnění cíle práce dle Zadání. Použitá metodika výzkumného šetření obsahuje dvě techniky (studium interních 
dokumentů a dotazníkové šetření pro dvě skupiny zaměstnanců). Práce splňuje požadavky kladené na bakalářský 
úkol a studentka v ní prokázala schopnost vlastní odborné práce. 
 
Pro obhajobu navrhuji následující  podněty a otázky: 
 
Propojte jednotlivá doporučení s konkrétními výsledky výzkumného šetření, eventuálně je podpořte poznatky z 
odborné literatury. 
Byly již výsledky práce konzultování ve firmě? Budou některá navrhovaná opatření ve firmě využita? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

V případě úspěšné obhajoby doporučuji hodnocení A - výborně. 
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