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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza nedostatku zaměstnanců ve vybraných potravinářských 
společnostech  

Jméno autora: Dušan Makrlík  
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií  
Oponent práce: Ing. Eva Škorňová  
Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadání je průměrně náročné, náročnost odpovídá typu vysokoškolské kvalifikační 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. 

Cílem práce bylo analyzovat příčiny a důsledky nedostatku zaměstnanců ve vybrané společnosti a navrhnout 
opatření k přilákání a udržení potřebných zaměstnanců. Šetření bylo prováděno v klatovské potravinářské 
společnosti MASO WEST s. r. o. Zadání práce bylo splněno s využitím kvalitativní formy šetření. Výstupy šetření 
jsou komentovány, provedeno celkové vyhodnocení a stanovena doporučení pro společnost. 
  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V teoretické části definoval autor potřebné pojmy z oblastí řízení lidských zdrojů a popisu trhu práce. Zadání bylo 
splněno s využitím kvalitativních metod šetření – nejdříve proběhl nestrukturovaný rozhovor s majitelem firmy a 
následně 14 rozhovorů se zaměstnanci (7 pracovníků ve vedoucích funkcích a 7 pracovníků dělnických profesí). 
Rozhovory probíhaly odděleně, byly nahrávány a výstupy zpracovány formou kódování. Přestože počet 
respondentů nebyl velký, tak tato forma šetření přinesla informace, které pak autor práce shrnul do podrobné 
informace.  

 

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. 
Z hlediska odborné úrovně je zpracování bakalářské práce na odpovídající úrovni. Kladně hodnotím rozhodnutí 
realizovat šetření formou vícečetných osobních rozhovorů, na jejichž základě se dají zjistit validní informace, než 
ty, které je možno získat formou kvantitativního šetření.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce nemá zásadní stylistické ani formální nedostatky. Nedostatkem v praktické části  práce jsou občasné 
chyby – spojení několika slov dohromady způsobené nevhodným formátováním.    

 
 

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. 
Literární přehled práce je po metodické a formální stránce řádné zpracován včetně citací a odkazů na použitou 
literaturu. Autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou. Výběr pramenů je odpovídající. Citační 
etika porušena nebyla.  

 

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. 
Oceňuji, že autor vycházel z potřeb konkrétní organizace, předložená bakalářská práce je zpracována na 
požadované úrovni.  Odborná, formální a jazyková úroveň práce by měla být propracovanější.  Metodika je 
adekvátní zkoumané problematice. Výstupy a doporučení svědčí o schopnosti autora aplikovat získané teoretické 
znalosti do praxe.   

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor plně prokázal, že je schopen tvůrčí práce, text dostatečně naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

Otázka:  

Informoval jste majitele a manažery, že si podřízení pracovníci stěžují na špatnou komunikaci, vznikající 
rozpory mezi jednotlivými úseky a nevhodnou atmosféru, která může být i důvodem demotivace 
pracovníků v dělnických profesích?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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