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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studentky:  Monika VALENTOVÁ 

Téma bakalářské práce:  Analýza personálních činností ve vybrané organizaci veřejné 

správy 

Rok obhajoby: 2018 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Katedra:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do pěti kapitol, včetně úvodu  

a závěru. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat vybrané personální činnosti 

v organizaci veřejné správy, kterou je Městský úřad Žatec. Pro splnění uvedeného cíle 

studentka nejprve teoreticky vymezila personální činnosti, a to: analýzu pracovních míst, 

personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, proces adaptace, hodnocení, 

vzdělávání a odměňování zaměstnanců.  

Získané teoretické poznatky studentka použila v praktické – čtvrté – kapitole, kterou 

rozdělila do dvou částí. V první části studentka popsala, jak výše uvedené personální 

činnosti probíhají na Městském úřadu Žatec. Ve druhé části studentka provedla 

dotazníkové šetření, pomocí něhož zjišťovala spokojenost zaměstnanců daného 

městského úřadu s vybranými personálními činnostmi. Na základě provedených analýz 

studentka definovala návrhy, které by měly vést ke zlepšení personálních činnosti 

na Městském úřadu Žatec. 

Součástí bakalářské práce je také podrobná charakteristika Městského úřadu Žatec. 

Bakalářská práce je vhodně doplněna osmi přílohami. 

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala bakalářskou práci samostatně a průběžně v rámci celého 

akademického roku, práci pravidelně konzultovala, dodržovala stanovené termíny 
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konzultací. Připomínky vedoucí práce ihned zapracovala do textu práce. Studentka 

prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

4. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly v bakalářské práci shledány následující nedostatky, které ale 

nijak nesnižují celkovou úroveň práce: 

 Str. 1: chybí záhlaví; 

 St. 38, 3. řádek textu: chybí konkrétní procentuální hodnota;  

5. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

V práci byl shledán níže uvedený nedostatek, který ale nijak nesnižuje její celkovou 

úroveň: 

 Str. 22: úřední doba pro veřejnost je uvedena chybně  

6. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je vhodným podkladovým materiálem pro vedení Městského úřadu Žatec, ale také 

pro studenty ekonomických oborů, kteří se s danou problematickou potřebují seznámit. 

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů 

Dle „Protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů“ byla nalezena celková 

4% podobnost se všemi nalezenými dokumenty. Tato shoda se týká především 

legislativních předpisů. 

8. Celkové hodnocení závěrečné práce. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Co obsahuje etický kodex zaměstnanců (viz kapitola 3.2.2)? 

 Na městských úřadech převážně pracují ženy. Čím je to s největší 

pravděpodobností způsobeno? 

 Kdybyste stejně zaměřený průzkum chtěla provádět znovu, změnila byste nějak 

znění či strukturu otázek. Pokud ano, jak? 
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Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí. 

Závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm „výborně“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 30. dubna 2018 


