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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Získávání IT specialistů pomocí headhuntingu 
Jméno autora: Petra Kolláriková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: PhDr. Lenka Emrová 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce se zabývala problematikou získávání IT specialistů v headhuntingové společnosti. Cílem této práce bylo 
analyzovat proces získávání v dané společnosti, zhodnotit využívané postupy při vyhledávání a oslovování uchazečů a 
navrhnout vhodná řešení pro zlepšení práce sourcera ve společnosti.   

 

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. 

Všechny cíle práce, které si autorka nastavila, byly v rámci práce splněny, autorka postupovala velmi precizně a v práci je 
vidět její osobní zkušenost.   

 

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

Zvolený postup řešení považuji za správný. Autorka zvolila kvalitativní metodologii, ocenila bych, pokud by se ještě více 
věnovala popisu metodologických postupů a úvah.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Předkládaná práce je na vysoké odborné úrovni, autorka čerpala z velkého množství zdrojů, propojovala je s vlastními 
zkušenostmi na pozici. Práce působí kompaktně a komplexně zachycuje zkoumanou problematiku. V empirické části bych 
více ocenila popis metodologických úvah a postupů. Zvláště oceňuji praktičnost a využitelnost pro praxi.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce odpovídá rozsahem i úrovní diplomové práce. Je psána odborným stylem, stylisticky i jazykově správně.   

 

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 pracovala s velkým počtem zdrojů, včetně statistických údajů, které zpracovávala do vlastních přehledových 
tabulek.  V celé práci je řádně odkazováno, bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citační normou.  

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Velmi oceňuji osobní zkušenost autorky a praktické využití.   

 
 
 

 

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 
 
Předkládanou práci hodnotím velmi pozitivně, jak v teoretické části, tak v praktické části práce.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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