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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání tématem i náročností odpovídá studiu i úrovni bakalářské práce.

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.
Cíl práce analyzovat procesy získávání a výběru zaměstnanců ve firmě a následně navrhnout zlepšení byl splněn.

Zvolený postup řešení

vynikající

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Dotazníkový průzkum doplněný o rozhovor se supervizorkou je zvolen jako nejlepší metoda řešení této problematiky.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Autorka si velmi dobře poradila s teoretickou částí, kde čerpala hlavně z odborné literatury. Praktická část vychází z reálně
získaných údajů. Autorka v praktické části sestavila vlastní dotazník, který zaměstnanci vyplnili. Při vyhodnocení autorka
vycházela ze získaných informací z teoretické části.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální a jazyková úroveň je na výborné úrovni. Rozsah práce je zcela splněn.

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.
Citace jsou užívány správně. Bylo použito dostatečné množství zdrojů.

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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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.
Autorka předložené práce splnila vytyčené cíle práce. Práce je logicky rozčleněna. Jsou v ní uvedeny důležité
poznatky z teorie získávání a výběru zaměstnanců. Na základě zjištěných informací autorka navrhla řešení, které
by společnost MUFE v budoucnosti mohla využít. Přístup studentky k zadanému úkolu byl svědomitý.
Otázka:
Myslíte si, že je pověst společnosti opravdu důležitá při získávání zaměstnanců?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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