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Hodnotitel – oponent:  PhDr. Milan Jermář, Ph.D. 

Podnik – firma:  FEK ZČU 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení procesů získávání a výběru zaměstnanců ve specifickém 

prostředí bezpečnostního sboru. Cíl práce je formulován velmi ambiciózně, tedy mohl být naplněn jen 

částečně. Práce je přehledně uspořádaná. Autorka se v úvodní části věnuje přehledu metod získávání a 

výběru. Některé aspekty problematiky ale neuvedla - např. role personalistů a vedoucích v těchto 

procesech. Také je opomenuta aktuální role sociálních sítí a médií. Pozornost mohla také být více 

zaměřena na fázi hodnocení uvedených procesů. V praktické části měly být jasněji vymezeny metody 

získávání informací - jaké interní dokumenty byly analyzovány, kolik rozhovorů bylo vedeno, proč se 

zdrojem informací nestali vedoucí zaměstnanci, případně i hasiči, kteří procesem výběru prošli. 
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Metodické poznámky: 
1)Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2) Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3)Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

BP nebo DP_příjmení studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

Rozhovory s hasiči byly provedeny - např. se zaměřením na analýzu pracovního místa, ale nebylo 

uvedeno, kolik bylo respondentů. Více údajů by se také mělo týkat statistiky - kolik je uchazečů, kolik 

je vybráno, kolik nastoupí - celkově, i v regionech, ale i jak je vyhodnocována úspěšnost výběru apod.  

Celkově byla v návrzích pozornost zaměřena hlavně na doplnění informačních zdrojů. Navržené 

hodnocení je velmi dobře, předloženou bakalářskou práci je možno navrhnout k obhajobě před státní 

zkušební komisí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Uveďte, jak je vyhodnocována úspěšnost výběru v uvedené organizaci, případně navrhněte, jak by to 

mohlo být prováděno.  

Vysvětlete tabulku č. 6 - zvláště řádek "nabídka práce". 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 17.5.2019        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

mailto:zuzkam@kpm.zcu.cz


  

     FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra KPM                                

 

 

Metodické poznámky: 
1)Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2) Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3)Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

BP nebo DP_příjmení studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zuzkam@kpm.zcu.cz

