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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Náročnost zadání s tématem flexibilních forem práce, které v České republice jsou využívány minimálně, v literatuře zmíněny
jen okrajově, zákoníkem práce ošetřeny jen zčásti, je vysoké i u absolventa studijního oboru Personální management
v průmyslových podnicích.

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.
Předložená práce postupuje v souladu se zadáním, problematický je ale vzorek respondentů resp. jeho vypovídací hodnota,
a otázky kladené v dotazníkovém šetření. Přestože dotazník byl konzultován, objevují se chyby (zejména otázky č. 13, 14).

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

částečně vhodný

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 dohodnuté termíny dodržovala. Praktická část i závěry jsou již v režii autorky, která sama provedla vyhodnocení
výzkumných otázek resp. dotazníkového šetření.

Odborná úroveň

C - dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Práce je v teoretické části kvalitním textem, který lze považovat za odborně správný, neboť staví na vhodném výběru
dostupné literatury, což je v tomto tématu úskalím.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

D - uspokojivě

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Občasné gramatické chyby nijak text nediskvalifikují. Rozsahem patří práce mezi stručnější.

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 informačních pramenů byl náročnější z důvodu malého pokrytí v odborné literatuře, celkově odpovídá tématu i
náročnosti bakalářské práce, k porušení citační etiky nedošlo a bibliografické citace jsou v souladu s normou ISO.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů.
Flexibilní pracovní úvazky budou v blízké době nutností, na kterou se zaměstnavatelé budou muset zaměřit,
chtějí-li zaměstnávat i mladší osoby. Současné generace na trhu práce (zejména ženy) by sice uvítaly možnosti
kratších úvazků, ale finanční situace rodiny to nedovoluje. Předkládaná bakalářská práce reflektuje současný stav,
ale nikoli důsledky současné situace na trhu práce, doporučení zaměstnavatelům jsou tedy spíše obecná.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.
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