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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?  

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do sedmi kapitol, včetně úvodu a 

závěru. Cílem diplomové práce bylo provést analýzu trhu práce vzhledem k náboru 

zaměstnanců do vybrané společnosti. Byl stanoven cíl práce. Ve druhé kapitole bylo 

provedeno seznámení se společností BONATRANS GROUP, a. s. a jejími produkty. Ve třetí 

kapitole autorka seznamuje se základními pojmy z oblasti personalistiky. Kapitola čtvrtá se 

zabývá charakterem pracovních míst ve společnosti. V páté kapitole je řešena prognóza 

potřeby pracovních sil dané společnosti. Šestá kapitola obsahuje prognózu zdrojů pracovních 

sil, včetně vyčíslení nákladů spjatých s náborem zaměstnanců. V sedmé kapitole bylo řečeno 

pár slov závěrem, včetně shrnutí obsahu celé práce. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?  

Předložená práce je co do struktury v souladu s obsahem a jednotlivé kapitoly na sebe 

navazují logicky.   

 

3. Základní zhodnocení práce.  

V úvodu byl stanoven cíl práce, provést analýzu trhu práce vzhledem k náboru 

zaměstnanců do vybrané společnosti. Jsou zde uvedeny důvody, proč si autorka zvolila toto 

téma i společnost BONATRANS GROUP a. s. 
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V kapitole druhé je provedeno seznámení se společností a produkty, které firma vyrábí. 

Třetí kapitola vysvětluje odborné pojmy spojené s problematikou zaměstnanosti, obsahuje i 

teorii získávání a výběru zaměstnanců. Čtvrtá kapitola charakterizuje pracovní místa ve 

společnosti, členění dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, seznámení s katalogem prací a jeho 

užitím. V páté části se autorka zabývá prognózou potřeby pracovních sil, tj. kolik nových 

zaměstnanců a v jakém časovém horizontu společnost potřebuje po dokončení investiční 

výstavby nové výrobní haly. Šestá část je prognóza zdrojů pracovních sil výhledově do roku 

2019. Sedmá část je několik slov závěrem, včetně shrnutí obsahu celé práce. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Práce obsahuje zbytečné překlepy. Například: 

 str. 3, odstavec 3, poslední věta prostředí 

 str. 12, tabulka 1, sloupec vlastnosti uchazeče - získaná kvalifikace 

 str. 14, 1. odstavec, 1. řádek – způsob 

 str. 18, 1. odstavec – roli 

 str. 19, odstavec předběžná fáze, 3. řádek – zkoumává 

 str. 34, 4. odstavec, 2. řádek – naplní 

 str. 51, 1. odstavec – přijat (přijmout) 

Autorka zmiňuje na str. 42, 3. odstavec, že určitý počet uchazečů v 1. roce a v průběhu 

studia na vysoké škole odejde (z různých důvodů). Zde mohlo být upřesněno tzv. „procento 

úmrtnosti”. Nemyslím se, že tato informace se týká pouze vysokých škol, ale i škol středních 

a odborných učilišť. 

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?  

Kapitola šest by měla přinášet nové poznatky a posloužit potřebám společnosti 

BONATRANS GROUP a. s. při výběru nových zaměstnanců. Jak moc tato práce zjednoduší 

práci personalistům společnosti při výběru nových zaměstnanců, mohou zhodnotit jen oni 

sami.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?  

Studijní prameny byly zvoleny aktuálně. V praktické části autorka ve velké míře čerpá z 

internetových zdrojů. Ale tištěná literatura internetové zdroje ve velké míře doplňuje. 
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7. Hodnocení formální stránky.  

Po formální stránce byly v práci shledány nedostatky: 

 Záhlaví a zápatí práce je ohraničeno čarou – vzhled celé práce není sjednocen (některé 

strany jsou tištěny barevně, jiné černobíle). 

 Tabulky nemají taktéž sjednocený vzhled, některé jsou tištěny barevně a jiné 

černobíle. Například tabulka 1 a 2 jsou tištěny barevně, tabulka 3 je černobílá. 

 Zápisy citačních zdrojů neodpovídají správnému zápisu bibliografických citací. 

Například 

o str. 10, obrázek 5, Zdroj: [knížka od H. Doneslyho “Management”]. 

o str. 12, tabulka 1, Zdroj: [knížka od Jiřího Bláhy “Personalistika pro malé a 

střední firmy”] 

 Graf 2, str. 32 a graf 6, str. 38: úprava textů není sjednocena (velká a malá písmena). 

 

8. Jaký je způsob využití práce?  

Tato práce bude sloužit jako doprovodný materiál při náboru zaměstnanců společnosti 

BONATRANS GROUP, a. s. 

 

9. Celkové hodnocení práce.  

Doporučuji, aby studentka v rámci obhajoby závěrečné práce zodpověděla na následující 

dotazy: 

1) Jaké další přednosti má společnost BONATRANS GROUP, a. s. (viz str. 8, odstavec 

1)? 

2) Jaké jsou dopady pro společnosti, které nemají aktuální popisy pracovní míst? (viz str. 

11, odrážka číslo 4) 

3) Jaké jsou typy získávání zaměstnanců? (viz str. 16, 2. odstavec)? 

 

Doporučuji závěrečnou práci k obhajobě.  

Diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm ~velmi dobře~. 

 

 

 

Most, 7. 5. 2015      Ing. Veronika Vávrová  
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