POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Adaptace zaměstnanců
Iva Ulrychová
bakalářská
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
oddělení manažerských studií
Ing. Klára Šimonová
MÚVS, oddělení manažerských studií

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání i cíl práce jsou pro absolventa oboru Personální management v průmyslových podnicích 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 bez výhrad a práce splnila cíle, které si autorka v zadání stanovila.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

správný

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.
Studentka pracovala velmi samostatně, praktická část práce je výsledkem zcela samostatné práce studentky.

Odborná úroveň

C - dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Práce vcelku splňuje nároky kladené na odborný text. V teoretické části autorka prokazuje, že je schopna vyhledat a logicky
uspořádat relevantní informace a že je schopna je využít jako podklad pro vypracování praktické části, data z kvantitativního
průzkumu byla využita adekvátně. Odborný text by ale neměl být pouze řazením citovaných textů za sebou.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Po formální stránce je text obvykle v pořádku a naplňuje kritéria kladená na odborný text. Avšak gramatické chyby jsou příliš
časté, grafická resp. typografická stránka není dotažená, nesprávně užívaná interpunkce ztěžuje pochopení smyslu textu.
Textu by rozhodně prospělo lepší časové rozvržení prací před termínem odevzdání.

Výběr zdrojů, korektnost citací

C - dobře

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.
Výběr literatury odpovídá tématu bakalářské práce, k porušení citační etiky nedošlo a bibliografické citace jsou úplné.
V teoretické části se ale vyskytuje příliš mnoho přímých citací, které nejsou nezbytné, a citace jsou často i extrémně dlouhé,
viz např. str. 21.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a

1/2

POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Náměty na zlepšení adaptačního procesu by mohly být ve firmě prakticky realizovatelné.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů.
Náměty k obhajobě:
Přestože si zaměstnanci stěžují na přednástupní školení, navrhujete jej ponechat. Dále uvádíte, že jsou
zaměstnanci povinni si po ukončení jejich první směny v 16:00, před nástupem na druhou směnu následující den
v 7:00 ráno, prostudovat modelové situace (v e-mailu, který team leader zaměstnanci zasílá). Váš návrh změn
neobsahuje úpravu tohoto systému. Můžete, prosím, zhodnotit, jak dle Vašeho názoru tento systém funguje?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.

Datum: 28.1.2019

Podpis:
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