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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Autor bakalářské práce se zaměřuje na problematiku vlivu globalizace na fungování malého a středního 
podniku. Z hlediska náročnosti odpovídá práce požadavkům na bakalářské práce. Výsledky odpovídají cílům a 
metodice.  

 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání práce bylo splněno, zvolené postupy odpovídají definovaným výzkumným předpokladům. Postup 
šetření byl zvolen s ohledem na cíle, výstupy šetření jsou podrobně rozebírány, provedeno porovnání 
výzkumných předpokladů s výsledky šetření,  komentovány a vyhodnoceny výstupy, vypracována podrobně 
zpracovaná doporučení pro společnost.  

 
 

Zvolený postup řešení správný 
 

Zvolený přístup k práci hodnotím jako vyhovující. Teoretická i praktická část práce jsou v souladu. V teoretické 
části jsou popsány poznatky z problematiky globalizace: pojem, vývoj klady a zápory globalizace. Dále je 
definována kategorie malého a středního podniku, význam MSP pro hospodářství, management MSP: výběr a 
adaptace pracovníků, hodnocení a motivace, řízení, vzdělávání a rozvoj.   
V návaznosti na teoretickou část práce je vypracována  i empirická část. Ve vazbě na cíle práce student stanovuje 
i výzkumné otázky: jak konkrétní MSP funguje v rámci globalizovaného prostředí, zda MSP spíše omezují hrozby  
či posilují příležitosti, zda je organizační struktura podniku jednoduchá a účelná nebo zbytečně rozšířená, jakým 
způsobem jsou  procesy plánování pracovníků, přijímání, adaptace, motivace, odměňování, rozvoj a vedení lidí  
organizovány a zda jsou v souladu s teorií. Pro šetření byly zvoleny následující formy: polostrukturovaný  
rozhovor s manažerem podniku, pro zjištění dalších nezbytných skutečností využil student vlastních zkušeností 
z práce v tomto podniku, dále student použil formu dotazníkového šetření – respondenty bylo 16 pracovníků  
(80 % z celkového počtu všech pracovníků společnosti, kteří působí v jednom týmu). Na závěr student vypracoval 
obsáhle a podrobně zpracované doporučení pro vybraný podnik, které se orientuje na oblasti globalizovaného 
prostředí a oblast vnitřního prostředí podniku (samostatně jsou vypracována doporučení pro plánování a výběr 
pracovníků, adaptace, motivace, odměňování, rozvoj).  

 
 

Odborná úroveň A - výborně 
 

Teoretická i praktická část jsou pečlivě zpracovány, vychází z dostatečného počtu českých i zahraničních zdrojů 
(29 titulů), které autor vhodně propojuje s cílem práce. Autor prokázal schopnost koncepčního myšlení, ve své 
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práci využívá všech potřebných znalostí získaných studiem k problematice vlivu globalizace na fungování malého 
a středního podniku.  Otázky v dotazníku byly cíleně voleny tak, aby poskytly jednoznačné výstupy, se kterými se 
dá pracovat, odpovídají potřebám bakalářské práce.  

 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 

Jazyková úroveň práce je výborná. Jednotlivé části práce jsou logicky provázány, jsou přehledné, korespondují 
s nastavenými cíli práce a orientují se na klíčové informace. Rozsah práce je dostatečný.  

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

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, s textem a čerpá z dostatečného počtu 
zdrojů, které se zabývají problematikou vlivu pracovního prostředí na výkon a spokojenost pracovníků.  Seznam 
použité literatury je dobře sestaven, odpovídá požadovaným normám, stejně tak i použité citace a parafráze.  

 

Další komentáře a hodnocení 
 

Autor vycházel z potřeb konkrétní organizace, ve které pracuje a zná její problematiku. Předložená bakalářská 
práce je zpracována po formální i obsahové stránce velmi kvalitně. 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 schopna tvůrčí práce, text dostatečně naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

Otázka:  

 

Realizované šetření dopadlo pro organizaci vcelku příznivě  z hlediska  udržení si stávajících zákazníků. 

Tato situace, jak uvádíte ve své práci, může mít dočasný charakter, pokud firma nebude pracovat na 

stabilizaci klíčových pracovníků. Měl jste možnost nabídnout návrhy řešení ve Vaší bakalářské práci někomu 

z managementu?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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