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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání generace X a Y v oblasti pracovních podmínek 
Jméno autora: Václav Radimský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bylo průměrně náročné, autor si vytyčil cíl porovnat pracovní podmínky dvou odlišných generací a navrhnout 
„ideální“ variantu zvlášť pro každou generaci. 

 

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. 

Všechny na začátku stanovené úkoly byly splněny, práce má celistvý charakter. 
 

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. 
Student byl během celého procesu psaní BP aktivní, konzultoval průběžně podle potřeby. Během ústních konzultací se 
vždy podařilo navodit tvůrčí atmosféru, kdy student dokázal pohotově reagovat na mé podněty, spousta iniciativy též 
přicházela z jeho strany.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Předložená bakalářská práce je na výborné odborné úrovni, o čemž svědčí i výběr literatury a práce s ní. Student dokáže 
vhodně pracovat s převzatými myšlenkami, viditelně je odlišit od vlastních stanovisek a zároveň je vzájemně nenásilně 
propojit. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka práce je bez pochybení. Také jazyková úroveň práce je velmi zdařilá, občasné méně formální výrazy 
dodávají textu na čtivosti. Rozsah práce je zcela v souladu s požadavky.  

 

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. 
Student pracoval s nadstandartním množstvím zdrojů, využil jak knihy, tak články a internetové zdroje. Dokázal zapracovat 
I anglické texty, což celkovému charakteru práce přidává na kvalitě. Citace jsou v souladu s citační etikou.  Závěrečná práce 
byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů. Míra podobnosti v Thesis je 1 %. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Václav Radimský byl od začátku spolupráce zvoleným tématem upřímně zaujatý, což se odrazilo na jeho pozitivní 
motivaci na textu souvisle pracovat. Je bystrým a přemýšlivým studentem, který vypracoval velice kvalitní a 
zajímavý text, převyšující standartní nároky kladené na bakalářské práce. Dokázal dobře porovnat společné i 
odlišné charakteristiky dvou dominantních generací na trhu práce a svá zjištění porovnat s obdobnými výzkumy 
v zahraničí. Jeho práce může být inspirací pro další studenty. 

 

Navrhuji komisi u státních zkoušek udělit studentovi za tuto bakalářskou práci pochvalu.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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