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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti James Cook Languages, s.r.o. 
Jméno autora: Karolína Králová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení celoživotního vzdělávání 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Procesy získávání a výběru jsou tradičně analyzovány, protože patří ke klíčovým v HRM. 

 
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. 
BP splňuje zadání, není žádné rozšíření oproti zadání. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup a metody dosažení cíle BP jsou adekvátní. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V teoretické části se citují autoři, přitom se zaměňují zdroje získávání pracovní síly za metody získávání (s. 13), ale není 
k tomu komentář autorky BP.  Při přebírání textu ze zdroje jsou nepřesné, zkrácené informace, které pak nepodávají 
adekvátní obraz (viz s. 15). Nelogická struktura výkladu vč. názvu podkapitoly v případě předvýběr a výběr (viz s. 23). 
V praktické části je důsledný popis zjištěných údajů. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Gramatické chyby (hlavně interpunkce), formát textu nejednotný, forma psaného textu – jedna věta tvoří odstavec, hlavně 
v teoretické části. 

 
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 vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Zdroje jsou citovány, výhrada k přebírání původního textu – 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. 
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Teoretická část je v podstatě sestříháním výtahů ze sekundárních pramenů, občas bez logiky výkladu (viz výše). Praktická 
část – hodnocení (výzkumná otázka 1, zda společnost využívá k získání lektorů efektivně možností, které se jí nabízejí) není 
potvrzeno na číslech, jen subjektivní tvrzení. Obdobné pro VO3 – chybí doložení přínosu akce na číslech. 

 
 
 
 
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. 
Předložená práce splňuje požadavky na závěrečnou práci. Přínosem je popis získávání a výběru na pozici lektora, 
nedostatkem je, že doporučení autorky – popis a specifikace pracovního místa - mohlo být dotaženo do návrhu 
formuláře. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2018     Podpis: Zuzana Dvořáková 


