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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Splnění zadání

splněno

Zvolený postup řešení

správný

Odborná úroveň

A - výborně

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání s tématikou Assessment centra, analýza konkrétního podniku a návrh následného řešení patří mezi náročnější
témata.

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.
Zadání práce považuji za splněné

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Studentka v úvodní části práce představila problematiku Assessment centra. V praktické části poté aplikovala získané
poznatky do vlastního výzkumu. Použité metody a nástroje byly v souladu se zadaným tématem.

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odbornost závěrečné práce, konstrukce závěrů výzkumu i celkové pojetí, splňuje požadavky na bakalářskou práci.

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

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.
Práce splňuje požadavky na práci s informačními zdroji a citace. Studentka využila relevantní zdroje a použila je v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.

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.
Práce splnila stanovené cíle a byly položeny základy řešení nápravných procesů k dosažení lepší efektivity práce AC
v daném podniku.
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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.
Studentka zkoumala efektivitu před a po zavedení Assessment centra v konkrétním podniku na pozicích
finančních poradců. Po rešerši literatury v úvodní části práce se věnovala aplikaci zjištěných poznatků ve vlastním
výzkumu. Metodicky postupovala v souladu s definovaným cílem, práce splňuje požadavky na závěrečnou práci.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
Otázky k obhajobě:
1) Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto konkrétního řešení v daném podniku?
2) V čem spatřujete Vy osobně nejslabší místo provozovaného Assessment Centra a jak by se dal tento
parametr zlepšit?
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