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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Candidate Experience 
Jméno autora: Bc. Radka Škrábová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Oponent práce: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
The assignment associated with the analysis of the candidate experience in a selected company can be considered as 
moderately demanding. 
 

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. 

The goal of the master's thesis can be considered as fulfilled. Student has theoretically defined and discussed the candidate 
experience and candidate journey through the employee recruitment and selection process in the organization, conducted 
her own analysis and made some conclusions related to the improvement of the candidate experience in the XY Company. 

 

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

The master's thesis is based on literary review, internal materials, questionnaire survey and the author's own experience. 
These methods are adequate and have been used appropriately. Selected procedure can be considered as correct. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
The overall concept meets the requirements. The findings and suggestions should be defined and discussed in a more 
specific and detailed way. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
The quality of the master's thesis is acceptable. The formal level meets the requirements. The language level is good. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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 used relevant information sources. Bibliographic citations are not correct and uniform. 
 

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). 
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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. 
 

The goal of the master's thesis was to map the current candidate experience in the XY Company and to 
recommend what can the XY Company improve. The goal can be considered as fulfilled. The master's thesis meets 
the requirements. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 

 

Otázky k diskusi: 

 

• Can you explain the benefit of the thesis: “The main benefit of this thesis is cooperation with Talent 
Acquisition and Staffing department and HR community”? 
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