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Hlediska

Stupeň
hodnocení

1.

Splnění požadavků zadání

A

2.

Aktuálnost a odborná úroveň práce

A

3.

Využití znalostí získaných studiem

A

4.

Využití odborné literatury

B

5.

Vhodnost metodiky řešení

A

6.

Využití metod zpracování výsledků

B

7.

Interpretace výsledků, diskuze

A

8.

Formální úprava práce

B

9.

Přístup řešitele k řešení úkolu

A

Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Teoretická část práce je dobře zpracovaná. Kapitoly a podkapitoly mají logickou návaznost a mapují
postupný průběh personálních činností při výběru nového pracovníka. Je však nutné upozornit na nízký
počet využitých zdrojů(12), což vede autorku k výrazné orientaci na jednoho autora (Koubka). Přes výše
uvedenou výtku, je nutné zdůraznit zřetelnou snahu autorky o srovnání jednotlivých zdrojů v textu
teoretické části práce.
Na zvýšení kvality této části práce se výrazně podílí i schopnost autorky postihnout klady a zápory
u jednotlivých personálních činností a způsobů výběru nových pracovníků.
V praktické části je rozebrán rozhovor s ředitelem školy, kdy jednotlivé podkapitoly textu odpovídají
položeným otázkám v rozhovoru a zároveň částečně korepondují i s kapitolami a podkapitolami
v teoretické části práce. Tímto byly vytvořeny dobré podmínky pro zpracovní diskuze a vyvození závěru
práce a je tedy možné konstatovat, že stanovené cíle závěrečné práce byly naplněny.
V teoretické i praktické části práce se vyskytují drobné formální nedostatky.
Otázky k obhajobě:
1.Do jaké míry považujete reference poskytnuté od předchozích zaměstnavatelů za spolehlivé? Je možné,
aby se vyskytla nějaká rizika, která by ovlivnila spolehlivost referencí na uchazeče o pracovní pozici?

Závěr: Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.
Navrhovaná výsledná klasiﬁkace práce:
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