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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Transformace personálního útvaru vycházející z Ulrichova modelu 

smíšených rolí 
Jméno autora: Bc. Martin Syrůček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Štěpán Trojan 
Pracoviště oponenta práce: Manažer sítě autoservisů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Takto pojaté zadání považuji za mimořádně náročné, a to zejména proto, že podobných prací je obecně velmi málo a 
zkoumání atributů transformace personálního útvaru v určité organizaci považuji za velmi náročné téma. 
 

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. 

Tak, jak je práce napsána a předložena, splnila dle mého názoru zadání. 
 

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

Zvolený postup považuji za vynikající. 

 

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. 
Tuto část hodnotím velmi dobře, protože odborná stránka věci je vysoké úrovni, avšak zde ještě vidím prostor pro mírná 
zlepšení. Nicméně z této DP vyplývá vysoká míra orientace a schopnosti studenta prakticky reagovat na zvolená témata. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazykovou úroveň práce hodnotím výborně. Typografická stránka vyplývá z části již ze základních požadavků na 
formát zpracování diplomových prací obecně, text působí přehledně a respektuje veškerá doporučená typografická pravidla. 
Jazykově je práce zpracována na výborné úrovni. 

 

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. 
Velmi kladně hodnotím vybrané zdroje. Je zde velmi dobře spojena část citační s částí vlastních úvah a závěrů. Na nedostatky 
v oblasti porušení citační etiky jsem nenarazil. 
 

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. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 

Student zkoumal fungování personálního útvaru ve vybrané společnosti s předem daným cílem navržení 
transformace personálního útvaru v této společnosti podle Ulrichova modelu smíšených. 

 

Tento cíl je dle mého názoru splněn a zároveň tato práce splňuje parametry diplomové práce. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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