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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Jakub Vlček 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Získávání a výběr zaměstnanců ve zvoleném podniku  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D. 
 

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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             
O) Přístup autora k řešení problematiky práce              
P) Celkový dojem z práce               
 

 
Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 
Posouzeno              
Posouzeno - podezřelá shoda          
   
 
 
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 
 
Bakalářská práce zpracovává téma získávání a výběru zaměstnanců ve vybraném podniku. Uvedené 
téma lze z pohledu současné podnikové praxe jednoznačně považovat za velmi aktuální.  Práce je 
logicky strukturovaná do osmi vzájemně provázaných kapitol. První tři kapitoly jsou věnované 
vymezení teoretických pojmů v souladu se zkoumaným tématem. Při zpracovaní uvedených kapitol 
autor prokázal velmi dobrou schopnost práce s odbornou literaturou. Čtvrtá kapitola představuje daný 
podnik. Je standardně zpracovaná a obsahuje vzhledem k řešenému tématu adekvátní informace. 
Obsahem páté kapitoly je strukturovaný popis zkoumaných procesů v daném podniku. V šesté kapitola 
autor prezentuje dotazníkové šetření, které bylo cíleno na skupinu zaměstnanců na pozici operátor. 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  
   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 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). 
 

 

Výsledky dotazníkového jsou přehledně prezentované a v potřebné míře komentované. I přes 
realativně nízký počet respondentů přináší výsledky dotazníkového šetření  dílčí zajímavá zjištění. 
Pozitivně hodnotím jak celkové shrnutí tohoto šetření, tak i celkové zhodnocení procesů získávání a 
výběru zaměstnanců v daném podniku.  Na základě porovnání vlastních zjištění s teoretickými 
poznatky autor formuloval v závěrečné kapitole soubor doporučení pro danou oblast.   
Z pozice vedoucí práce kladně hodnotím aktivní a iniciativní přístup studenta v průběhu zpracování 
bakalářské práce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
1) Projevila společnost zájem o výstupy Vaší bakalářské práce? 
2) V čem spatřujete výhody a nevýhody využívání sociálních sítí k získávání pracovníků?            
 
 
 
 

 
 
 
 
V Plzni, dne 7. května 2019         Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 


