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Autorka v bakalářské práci zužitkovala své aktuální pracovní zkušenosti s přípravou 

následnou aplikací systému hodnocení zaměstnanců středně velké společnosti. 

V první části své práce představuje teoretická východiska, tedy terminologii a metodologii 

analýzy pracovních míst, ze kterých vycházela ve fázi vlastní přípravy systému hodnocení. 

Tato část práce tvoří ucelený a zevrubný rozbor problematiky hodnocení zaměstnanců. Na 

prvním místě se věnuje pojmům analýza pracovních míst, způsoby získávání informací o 

pracovním místě a příslušných metod pro získání těchto informací. Autorka pokračuje 

výkladem pojmu hodnocení zaměstnanců, a to jak z pohledu stanovení cílů, tak metod, které 

se k hodnocení používají a osobě hodnotitele a jeho přípravě na hodnocení. Dále se autorka 

věnuje průběhu samotného hodnocení zaměstnanců, přičemž zvláštní pozornost věnuje 

hodnotícímu pohovoru. Na závěr této teoretické části uvádí faktory ovlivňující efektivitu 

celého procesu hodnocení. Autorka v této části prokázala, že umí dobře pracovat s odbornou 

literaturou, citace vhodně doplňovala vlastními poznatky a postřehy. Při prezentaci daných 

informací postupuje systematicky. 

Druhá část práce je věnována popisu přípravy, realizace a výstupům systému hodnocení 

v podmínkách konkrétní společnosti. Autorka v úvodu této části popisuje hierarchii 

společnosti, která je podstatná pro porozumění systému hodnocení, který je následně 

popsán. Dále autorka detailně popisuje oblasti, které jsou pro danou problematiku 

relevantní tedy firemní kulturu, kariérový řád a charakteristiku pracovních pozic 

zaměstnanců společnosti. Společnost je tedy v úvodu stručně představena, nicméně její 

jméno je změněno. Pro tento typ práce považuji tento postup za velmi vhodný, autorka se 

možná i díky tomu zachovává objektivní přístup a uvádí také slabiny, které se v řízení lidských 

zdrojů ve společnosti aktuálně vyskytují a které jsou z'vzhledem k tématu práce relevantní. 

V praktické části, kde je popsána přípravná fáze hodnocení, autorka zdůvodňuje, proč a jaké 

volila konkrétní postupy procesu hodnocení pro účely své práce. Výběr je vhodně 

argumentačně podpořen citacemi z odborné literatury. Celkově se v části popisující realizaci 

hodnocení autorka drží schématu, který nastavila v části teoretické. Praktickou část ukončuje 

vybranými příklady implementace výstupů z hodnocení u konkrétních zaměstnanců a 

představuje firemní vzdělávací plán, který byl připraven na základě výstupů z hodnocení. 

V závěru navrhuje doporučení pro zlepšení v dalším cyklu hodnocení. 

Práce je doplněna rozsáhlou přílohou. 



Autorka vhodně provázala svoje praktické zkušenosti s teoretickou částí práce, která tak 

tvoří logicky provázaný celek. Vzhledem k specifičnosti zvoleného tématu, kvalitě zpracování 

a konkrétnímu ilustrativnímu příkladu využití teoretických poznatků, může být práce 

inspirativní pro studenty, kteří se o danou problematiku v rámci studia zajímají. 

Autorka použila 12 literárních a 2 elektronické prameny, z toho 1 cizojazyčný. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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