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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané projektové společnosti  
Jméno autora: Jan Pietsch 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce je v odborné literatuře dobře zpracováno, jeho zpracování v konkrétních podmínkách vybrané projektové 
společnosti lze nejen vzhledem k současné situaci považovat za náročnější. 
 

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. 

Diplomant postupoval v souladu se schváleným zadáním. 
 

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. 
Student byl aktivní, konzultoval průběžně, na konzultace byl připraven. Diplomant je schopen samostatné tvůrčí práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student využil znalosti získané studiem, byl aktivní i při vyhledávání aktuálních zahraničních zdrojů. Podklady z praxe 
(studium interních dokumentů a využití metody dotazování) získával aktivně i v době nouzových opatření. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální i jazykové stránce na velmi dobré úrovni, jen výjimečně vybočuje z rámce emočně neutrálního 
odborného stylu. Rozsah práce je dostačující, grafická a typografická stránka práce odpovídají požadavkům na diplomovou 
práci. 

 

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. 
Student ve své práci využil odpovídají zdroje, mezi kterými převažují domácí. Také citované zahraniční zdroje jsou aktuální a 
dokreslují možnosti využití u nás dosud ne zcela tradičních metod získávání a výběru pracovníků. Práce se zdroji je na 
odpovídající úrovni. Student postupoval v souladu s citačními zvyklostmi. Celková shoda textu s jinými je podle theses.cz 4%, 
vzniklá řádnými citacemi a odkazy na zdroje. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se schváleným zadáním. Student po celou dobu přistupoval 
ke zpracování své kvalifikační práce zodpovědně, konzultoval a zohledňoval připomínky. Byl aktivní ve vyhledávání 
zdrojů a samostatně navrhnul i zpracoval výzkumné šetření. Výsledky provedeného šetření řádně zpracoval, 
analyzoval a interpretoval, včetně doporučení pro organizaci - s dílčími návrhy na možná opatření. 
 
Výsledný text odpovídá nárokům na diplomový úkol. Pro obhajobu prosím o doplnění informací, zda a jak zvolená 
organizace využije navrhovaná doporučení. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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