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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  MÚVS - zdroj mladých talentů pro komerční sféru 
Jméno autora: Jakub Štorek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Miloš Krejčí 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání BP z pohledu teoretické i praktické části je náročné. Pro teoretickou část lze čerpat z tuzemské, ale především ze 
zahraniční literatury a dalších aktuálních zdrojů. Praktická část vyžaduje vysoké odborné i kapacitní nároky na přípravu, 
organizaci a následné zpracování výzkumu. 

 

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 a cíle práce byly splněny. Autor v široké míře uplatnil znalosti a dovednosti získané během studia. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Autor pracoval samostatně, úspěšně zvládl celý projekt z pohledu konzultací s vedoucím práce a s konzultantkou ohledně 
statistického zpracování dat i úspěšně organizoval a spolupracoval se studenty podílejícími se na sběru dat. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornost BP je vysoká, práce je vzhledem ke svému tématu a hloubce zpracování rozsáhlá. Autor vhodně zpracovává 
soudobou literaturu v obou teoretických oblastech, kterou doplňuje aktuálními internetovými zdroji a příkladně diskutuje 
různé názory autorů. Provedený výzkum a jeho zpracování je detailní, konkrétní a dobře využitelný pro další rozhodovací 
procesy a případné navazující projekty. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková, formální i typografická úprava je na adekvátní úrovni. Autor vhodně používá obrázky a grafy (převzaté i vlastní) 
kterými dokladuje porozumění tématu (v teoretické části) a zvyšuje vypovídací schopnost práce (v praktické části). 

 

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. 
Autor vhodně kombinuje různé zdroje a aktuální pohledy jednotlivých autorů v obou zpracovávaných oblastech 
(Marketingový výzkum a Talent Management). Aktivně hledá další zdroje (literaturu i internetové) k následné hlubší 
diskusi tématu. 
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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. 
Autor prokázal samostatný, tvůrčí a vysoce organizovaný přístup k celému projektu a dosáhl v praxi využitelných výsledků. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce svým charakterem splňuje a v mnohých ohledech překračuje požadavky kladené na kvalifikační 
práci bakalářského stupně studia. 

Práce splňuje stanovený cíl, vhodně zpracovaná teoretická část poskytuje oporu pro následný výzkum a jeho 
detailní zpracování. 

Výsledky praktické části jsou dobře využitelné jak interně (pro lepší porozumění potřebám a preferencím studentů 
MÚVS), tak externě (ve spolupráci s partnery MÚVS) a tím mohou přispět jak pro budoucí cílenější rozvoj 
jednotlivých studentů, tak pro zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávacího procesu na Masarykově ústavu 
vyšších studií ČVUT v Praze. Na práci a především její výzkum mohou navázat další projekty které tento trend dále 
posílí. 

Autor svým postupem a výsledným zpracováním doložil zvládnutí relevantní teorie a také vysokou úroveň 
mnohých dovedností a osobních kompetencí využitých během tohoto projektu a tím demonstroval naplnění 
„profilu absolventa MÚVS“ (který ve své práci sám zmiňuje). 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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