
Posudek oponenta bakalářské práce 

Marcela V raná: Současnost a budoucnost řízení lidských zdrojů 

Autorka zvolila téma, které zná z vlastní praxe a dle mého názoru tuto osobní zkušenost 

v práci náležitě využila a zhodnotila. Pracovala s 28 literárními prameny, z čehož jsou 2 

zahraničnÍ. Nejčastěji cituje cca 3 autory. Autorka používá citace, které souvisí s textem a 

svými komentáři je vhodně vsazuje do kontextu celé práce. 

Časová osa (od historického vývoje přes analýzu stávajícího stavu až k prognóze možného 

budoucího vývoje) tak, jak je představená v úvodu, je konzistentně udržena v celé práci a 

čtenář se tedy v práci velmi dobře orientuje. Tematické okruhy na sebe logicky navazují a 

jsou vzájemně provázány. 

Jistě by bylo zajímavé, kdyby měla autorka prostor pro členitější grafické ztvárnění, než jaké 

umožňuje forma bakalářské práce. Některé stylistické postupy, např. shrnutí na závěr každé 

kapitoly, by pak zřejmě lépe vynikly. 

V počátku, kdy je text postaven zejména na citacích, působí vlastní vstupy poněkud nejistě, a 

to díky i výrazné stylistické strohosti. Spojky jako tedy, čili, neboli, by dle mého názoru text 

zjemnily, a přesto by mu neubraly na jeho informační hutnosti. Zároveň jsou tato souvětí 

často příliš dlouhá, a to právě paradoxně pro jejich snahu o absolutní stručnost a stylistickou 

čistotu. V kapitolách, které se opírají zejména o vlastní zkušenost a názory autorky, je znát 

citelnější stylistická uvolněnost, a text je tedy pro čtenáře výrazně "čtivějŠí". 

Za dobrou strategii považuji umístění kapitoly "Firemní kultura:. Čtenář se k ní dostává 

v okamžiku, kdy je již rozečten a zároveň větší část práce má ještě před sebou, takže je 

eliminován vliv prvního dojmu a zároveň na pocit průměrnosti zmíněné kapitoly během čtení 

zapomene. Z textu mám totiž dojem, že je to téma, které autorka sice považuje za podstatné, 

ale není pro ni osobně příliš zajímavé, Kapitola je zpracována standardně, ale nedosahuje 

kvality celé práce. 



Některá prognostická prohlášení jsou dle mého uvážení poněkud odvážná a podávána jako 

daná. Zda je to chybný či správný postup, se prokáže až v příštích desetiletích, proto není 

možné to v současné chvíli hodnotit. 

Závěr: 
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