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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Cílem bakalářské práce byla extrakce důležitých informací, deskripce firemní kultury a 

její vliv na personální management a vlastní návrhy. 

 Zadání je průměrně náročné. 

 

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. 

Zadání bylo splněno . 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

 

Zvolený postup je možný. 

 

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. 
Bakalářská práce se zabývá firemní kulturou ve vybrané společnosti z hlediska teoretických 
poznatků, rozhovoru s HR manažerkou, a vlastního 
dotazníkového šetření. Cílem bakalářské práce, v teoretické části bylo získat na toto téma 
co nejvíce relevantních informací z odborných zdrojů a definovat tak firemní kulturu a 
její vliv na personální činnosti, v praktické části jsou interpretovány výsledky dotazníkového 
šetření a závěrečná doporučení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte 

typografickou a jazykovou stránku. 

V bakalářské práci jsem nenašel podstatné formální nebo obsahové nedostatky.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací 

 

B - velmi dobře 

 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. 

Využití citovaných zdrojů je možné; autorka pravděpodobně neuvedla, podle které citační 

normy cituje. 

 

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. 

Bakalářská práce analyzuje významnou firmu a přináší původní návrhy. 

 

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. 

Cílem bakalářské práce byla extrakce důležitých informací, deskripce firemní kultury a její 

vliv na personální management. Zadání je průměrně náročné.  

Bakalářská práce se zabývá firemní kulturou ve vybrané společnosti z hlediska 

teoretických poznatků, rozhovoru s HR manažerkou, a vlastního 

dotazníkového šetření. Cílem bakalářské práce, v teoretické části bylo získat na toto téma 

co nejvíce relevantních informací z odborných zdrojů a definovat tak firemní kulturu a 

její vliv na personální činnosti, v praktické části jsou interpretovány výsledky 

dotazníkového šetření a závěrečná doporučení. Závěr by měl být podrobnější a použitá 

literatura očíslována. 

Otázky: 

Jak je možné definovat „silnou firemní kulturu“? 

Můžete vysvětlit normu ČSN ISO 690, platnou od 1. 4. 2011? 

Jsou citace v bakalářské práci podle této normy, nebo podle jiné mezinárodní normy? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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