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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba a implementace nového modelu HR 
Jméno autora: Bc. Agáta Hamplová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení celoživotního vzdělávání 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
DP si klade za cíl: 

- analyzovat podmínky pro vytvoření a implementaci modelu HR business partneringu ve velké české IT společnosti, 
která má unikátní vnitřní procesy včetně personálních procesů a pobočky v různých regionech,  

- identifikovat úzká místa pro implementaci v oblasti řízení lidí, 
- navrhnout optimalizaci postupů pro účinnou implementaci. 

 
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. 
DP plně splnila zadání.  

 
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. 
Diplomantka pracovala na řešení cíle DP zcela samostatně, domluvené termíny jednání byly vždy dodrženy a na schůzky 
byly připraveny materiály, které byly výstupy za jednotlivé části budoucí DP. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
DP je na vysoké úrovni, a to jak z hlediska obsahu, tak formy zpracování. Diplomantka zpracovala přehled sekundárních 
zdrojů k problematice Ulrichova modelu HR business partneringu v kontextu specifik IT sektoru. Praktická část aplikovala 
dotazníkové šetření, neformální rozhovory s manažery a HR specialisty a také osobní pozorování na workshopech v dané 
firmě. Výsledkem je fundovaný rozbor podmínek pro implementaci modelu a návrh možných způsobů zvýšení účinnosti  
procesů v HR.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
DP je zpracována po  formální – jazykové a grafické stránce na vysoké 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. 
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Diplomantka využívá ve své teoretické části především anglické zdroje z důvodů řešené problematiky a  firmy 
v sektoru ICT, pro kterou je práce řešena. Citace pramenů dodržuje etické zásady pro psaní závěrečné práce.  

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
Práce je předmětem prezentace v dané firmě a její výsledky jsou využity k pokračování implementace HR business 
partneringu. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
DP plně splňuje zadání a její zpracování po obsahové a formální stránce výborně splňuje požadavky, jaké jsou 
kladeny na tento typ závěrečné práce. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 9.6.2020     Podpis: Zuzana Dvořáková 


