
 
Posouzení bakalá řské práce 
 
Hana Wagnerová: Hodnocení zam ěstnanc ů v teorii a praxi      
   aneb o jednom podnikovém hodnocení. Fakulta humanitních  
      studií, Praha 2010, 70 s., p řílohy 41 s. 
 
 
 Vypracování bakalá řské práce Hany Wagnerové  mělo dramatický zvrat, který 
vyvolával otázku jak pokra čovat. Jako vedoucí bakalá řské práce jsem s nap ětím i 
ur čitými obavami sledoval postup p ři řešení úkolu. Ale náhle nebylo dokon čeno 
oficiální podnikové hodnocení. S takovou situací by  se obtížn ě vyrovnával celý 
kolektiv auditor ů, natož jedna studentka pracující na bakalá řské práci. 
Domnívám se, že to byla pro Hanu Wagnerovou nejen o dborná zkušenost. (Ostatn ě 
považuji t ěsné propojení odborných prací našich student ů s řešením aktuálních 
otázek spole čnosti za jeden z d ůležitých úkol ů.) Dokázala rychle zareagovat a 
se ctí prom ěnit zam ěření i hlavní úkoly práce.  
 
 Bakalá řská práce má obvyklé požadované schéma. V teoretick ém východisku 
se nerozpakuje vynechat vše, co se bezprost ředně netýká tématu (16 stran) a 
v empirické části se soust řeďuje na meritum vyjád řeném názvem práce.  
 Za centrum m ůžeme považovat zpracované výsledky z jedenácti rozh ovor ů se 
zaměstnanci spole čnosti.  
 Pozornosti neuniknou p ředevším podkapitoly zabývající se hodnocením 
hodnocení zam ěstnanc ů. P ři jejich četb ě nás autorka provází n ěkterými problémy 
a situacemi, které nás nemohou nechat lhostejnými. Nespokojuje se obvyklými 
schématy. Postupuje systematicky, konstatování dokl ádá výpov ěďmi, a tyto 
výpov ědi zní p řesv ědčiv ě. Nakonec je ve velmi stru čné podob ě uvádí jednak 
v podkapitole 5.4. Shrnutí analýzy (str.62–64), jed nak v záv ěrech (str. 65-66), 
které ovšem prezentuje, nemajíc statistickou podpor u, ve stru čně formulovaných 
hypotézách. Tedy ne hypotézy o chystaném prozkoumáv ání neznámého území, ale 
jako výsledek už trochu poznaného stavu terénu. A p řiznejme si, že je to 
teritorium často zna čně skrývané, z řejm ě (a pochopiteln ě) i tajené. 
    
 Otázky autorce: 
(1) Na stran ě iii (Seznam p říloh) jste uvedla formulá ř informativního souhlasu 
s rozhovorem (Prohlášení o souhlasu). Jak budete pl nit závazky, které z n ěho 
vyplývají? Komu m ůžete a hodláte dát exemplá ř práce k dispozici? Kde budou 
uloženy nahrávky rozhovor ů a jak bude možné zachovat jejich anonymitu? Máte 
v této souvislosti se spole čností n ějakou dohodu? 
(2) Domníváte se, že byste po zkušenostech z této b akalá řské práce byla schopná 
pro Váš (nebo i jiný) podnik vypracovat projekt úsp ěšného hodnocení 
zaměstnanc ů, pop řípad ě se zú častnit jeho provedení a vyhodnocení? Jak byste 
postupovala? 
 
 Nakonec je zapot řebí ješt ě jednou zd ůraznit, že jde o práci, jejíž vznik 
svým obsahem vybo čuje z řad bakalá řských prací. P ředběžně navrhuji ohodnotit ji 
(také podle výsledk ů obhajoby) známkou vynikající. 
 
 
 
V Praze dne 14.b řezna 2010.         
         Ladislav Hrdý 


