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Ano
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Aktuálnost tématu

Velmi aktuální
Aktuální
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Nadčasové-neutrální
Neaktuální
Náročnost tématu

Náročné teoreticky i metodologicky
Teoreticky náročné
Metodologicky náročné

X

Relativně jednoduché
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Úplná, logická
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Úplná, logicky špatně koncipovaná
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Neúplná, logicky špatně koncipovaná
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Originální prameny
Aktuální prameny
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Zastaralé prameny
Aktivně využité, organicky zapracované
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Využité pasivně, věcně správně citované
Nedostatečně využité
Vybavení práce (tabulky, grafy, přílohy)

Optimální množství
Postačující množství
Příliš četné na úkor textu
Nedostatečné
Organicky spojené s textem
Vhodné doplnění textu
Formální bez užších vazeb na text
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Vlastní přínos práce

Formulace původních závěrů

X

Formulace závěrů kompilovaných ze zdrojů
Chybí formulace vlastních závěrů
Další hodnocení:
Bakalářská práce se zabývá prostředím podniku Pelamis, s.r.o. prostřednictvím Porterova modelu pěti sil. Práce
tvoří logický celek a využívá dat z provedených výzkumů autorkou práce. V práci se vyskytují drobné chyby
(samostatná písmena na konci řádků, překlepy). V kapitole 2.1 je patrně uveden v textu místo obrázku 1 obrázek
2. Metodika práce je velmi detailní a obsahuje dostatek informací o postupu při zpracovávání dat. Zejména
zpracování dat z provedených strukturovaných rozhovorů lze považovat za metodicky náročnější. Formulované
závěry lze považovat za relevantní a dostatečně podložené. Práci doporučuji k obhajobě.
Otázka č. 1 vztahující se k tématu práce:
V práci jste vytvořila inzerát pro nábor nových pracovníků. Byl tento inzerát již využit v praxi ? A pokud ano, tak s
jakými výsledky.
Otázka č. 2 vztahující se k tématu práce:
Spatřujete ve vašich doporučeních nějaká omezení pro uvedení v praxi? Ať už z hlediska nákladů nebo jiných
důvodů.
Otázka č. 3 vztahující se k tématu práce:

Ostatní otázky vztahující k tématu práce:

Klasifikace

X

výborně
velmi dobře
dobře
nevyhovující
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