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Předložená bakalářská se věnuje tematice sdílených služeb a jejich využití 

v oblasti řízení lidských zdrojfi. Práce má teoretický základ, ale hlavní dllraz je kladen na 

její praktickou část. Prostor věnovaný otázkám a problémllm praxe kvantitativně 

přeVYŠUje prostor, na němž jsou rozebírány teoretické aspekty zvoleného tématu. 

Autorka vychází z kratšího představení vývoje personálního řízení. Nutno 

podotknout, že tato kapitola se jen velmi okrajově vztahuje k vybrané problematice. 

V podkapitole 1.3 navíc snaha stručně charakterizovat vývoj a nové trendy v oblasti řízení 

lidských zdrojll vede místy ke značné simplifikaci a zkreslení, formulace jsou nepřesné 

někdy až zavádějící. Autorka hojně vychází z literárních pramenll, ovšem čísla stránek 

uváděná za citacemi a parafrázemi ne vždy korespondují se stránkami v pramenech, ze 

kterých bylo čerpáno (jako příklad lze uvést např. parafráze na stranách 8 a 9). 

Druhá kapitola se již konkrétně zabývá tématem sdílených služeb. Chtěl bych 

ocenit množství cizojazyčné literatury, které bylo využito při zpracovávání této kapitoly. 

Ovšem pravděpodobně právě toto značné využívání CiZOjazyčných pramenll vedlo 

ke stylistické neuhlazenosti textu. Některé věty v druhé kapitole mají zvláštní slovosled, 

svou větnou stavbou připomínají stavbu vět v anglickém jazyce. I zde mfižeme nalézt 

nepřesné a nejednoznačné argumentace a formulace. Na straně 20 se píše, že lidské 

zdroje nejsou stroje, a proto se kvalita jimi odvedené práce mllže lišit v závislosti na 

jejich fyzické a psychické situaci, zatímco v zákaznickém centru jsou však "všechny 

požadavky vyřízeny hned a přesně na základě požadavkll zákazníka uvedených 

v systému" Z tohoto souvětí by bylo možné vysuzovat, že v zákaznickém centru se 

pravděpodobně žádné lidské zdroje nenacházejí. Na straně 18 autorka s pomocí Reillyho 

uvádí tři klíčové dllvody pro implementaci sdílených služeb, dva z těchto tří dllvodll jsou 

dle ní nejdllležitějším faktorem. 

Též definování termínfi z oblasti IT (ERP, portál) by mohlo být přesnější. Definice 

ERP systému, kterou autorka uvádí je příliš obecná a je možné ji aplikovat téměř na 

každou relační databázi. 

Třetí kapitola má poněkud odlišný charakter. Na rozdíl od předchozích kapitol 

autorka více vychází ze svých zkušeností a jen minimálně využívá literárních pramenll. I 

po stylistické a jazykové stránce má tato kapitola vyšší kvalitu než kapitoly předchozí. 



Předložená bakalářská práce je vypracována podle formálních zásad platných pro 

vypracování bakalářských prací a prokazuje schopnost autorky orientovat se v dané 

problematice. Ovšem je možné zde nalézt více formulací a názor5, se kterými by se dalo 

polemizovat. Některé myšlenky a tvrzení by si zasloužily bližší upřesnění. Svým rozsahem 

(56 stran bez příloh) práce splňuje požadavky kladené na práci bakalářskou. Autorka 

čerpá téměř ze třiceti titul5, z nichž 23 je zahraničních. Převážná část pramen5 spadá do 

oblasti personalistiky. Stránky 17 a 18 odkazují na pramen (Reilly, 2002), který není 

uveden v Soupisu bibliografických citací. 

K bakalářské práci mám jisté výhrady, ale doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 4.8. 2007 Mgr. Martin Sycha 
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