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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Přístup k zaměstnancům ve svobodné firmě 
Jméno autora: Kateřina Novotná 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Hana Holá 
Pracoviště vedoucího práce: Externí pracovník 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma považuji za náročnější a méně často zpracovávané. Je méně podkladů pro zpracování teoretické části. 

 

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 byl splněn.  
Studentka provedla šetření na míru společnosti a uvedla konkrétní relevantní doporučení. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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 pracovala velice iniciativně a samostatně. Oceňuji, že se studentka nenechala ve firmě odradit a díky dvěma 
rozhovorům s personalistkou dané firmy je jednak přesvědčila, že s ní mají spolupracovat (i když jsou všichni pod časovým 
tlakem) a navíc jim ukázala, že může udělat šetření na jejich aktuální situaci, aby to pro ně mělo přínos. Díky tomuto má celá 
práce větší význam a dopad. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Velice vhodně provázaná teoretická a praktická část. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
3.3 kratší jak strana 
Stylistická a gramatická úroveň v pořádku. 

 

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 citačním i 
zvyklostmi a normami. 
Citace v pořádku. Výběr zdrojů považuji za vhodný. 

 

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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Praktická část byla zaměřena na aktuální potřeby firmy. Navrhovaná opatření jsou dostatečně konkrétní i reálná. Přestože 
celkové hodnocení vyšlo pozitivně, studentka identifikovala prostor pro zlepšení. Současně pojmenovala, co považuje za 
klíčové, že průzkum vyšel tak pozitivně, což umožňuje i jiným firmám se inspirovat, jak mohou postupovat v obdobných 
situacích. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Oceňuji především studentky aktivní a samostatný přístup vhodně doplněný konzultacemi. Netradiční téma 
zpracovala poutavě, srozumitelně a se zaměřením na to nejdůležitější v souladu s praktickou částí. Praktická část 
přinesla konkrétní reálná opatření. 
 
Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů. 
 
Otázky: 

- Jak na zjištěné výstupy a doporučení reagovala firma? 
- Co byste příště udělala jinak, abyste zvýšila návratnost dotazníků? 

 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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