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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Diversity management ve vybrané organizaci 
Jméno autora: Nikola Solarová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Anna Křivská, DiS. 
Pracoviště oponenta práce: Crocodille ČR, spol. s r.o., personální oddělení 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diversity management patří mezi mimořádně náročné téma pro bakalářskou práci. Aplikace na určitou společnost je 
obtížnější, ale výsledky o poznání zajímavější.  
 

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 bakalářské práce bylo jasně splněno.  
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka přistupovala k práci aktivně. Osobně se zúčastnila schůzek s HR manažerem a také vypracovala dotazník, na jehož 
základě lépe poznala firmu, na kterou aplikuje praktickou část.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je vyšší než u bakalářských prací s méně náročným tématem. Pojetí splňuje požadavky na bakalářskou 
práci.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň jsou vynikající. Rozsah práce odpovídá bakalářské práci.  

 

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. 
Autorka použila kromě internetových a knižních zdrojů i odborné časopisy, ve kterých získala aktuální informace týkající se 
daného tématu.  
 

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. 
Cíle bakalářské práce byli splněny. Aplikace diversity managementu do již fungující společnosti byl velmi dobrý nápad, ze 
kterého vzešly zajímavé výsledky.  
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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. 
  

Autorka splnila cíle bakalářské práce. Vybrala si společnost, ve které využila své znalosti z teoretické části a 
přenesla je do praxe. Následně navrhla zlepšení, která by mohla společnosti pomoci v personální oblasti..  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázka k diskusi:  

1.) Jaké další aktivity byste doporučovala ke zlepšení a ucelení vztahů ve vybrané společnosti? 
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