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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Hodnocení zaměstnanců" - Lenka Zábranská 

Ve své bakalářské práci zpracovala Lenka Zábranská postup tvorby a zavádění 

systému hodnocení zaměstnanců, a to na příkladu české společnosti - s fiktivním 

názvem Internet. 

Soupis bibliografických citací bakalářské práce Lenky Zábranské obsahuje celkem 

14 zdrojů (včetně internetových), z toho 2 cizojazyčné. Součástí práce je poměrně 

rozsáhlá přílohová část. 

Autorka strukturovala práci celkem do pěti tematických kapitol. První kapitolu práce 

věnovala analýze pracovních míst. Jak autorka uvádí, popis pracovního místa je 

významným dokumentem v procesu hodnocení zaměstnanců. Druhá kapitola práce 

postihuje teoretická východiska hodnocení zaměstnanců. Autorka zaměřila pozornost 

na hodnocení výkonu a kompetencí, na metody hodnocení, hodnotitele a jejich 

přípravu, na průběh hodnocení, na hodnotící pohovor a závěr kapitoly je věnován 

faktorům, které ovlivňují efektivitu hodnocení. V následující třetí kapitole je 

představena společnost Internet - její organizační struktura, kultura, kariérový řád a 

rovněž autorka uvádí charakteristiku pracovních pozic zaměstnanců společnosti. 

V navazující kapitole uvádí Lenka Zábranská realizaci analýzy pracovních míst ve 

společnosti Internet. Jádrem práce je pátá kapitola, která obsahuje návrh koncepce 

hodnocení zaměstnanců ve společnosti Internet - cíle hodnocení, stanovení 

hodnotících kritérií a hodnotící formulář, výběr hodnotitelů, v poslední podkapitole 

autorka rozpracovává postup hodnocení ve společnosti Internet - seznámení 

zaměstnanců se systémem hodnocení, zpracování výstupů z hodnotících pohovorů a 

tvorbu firemního vzdělávacího plánu ve společnosti Internet. 



Práce Lenky Zábranské představuje systém hodnocení ve společnosti Internet, který 

autorka navrhovala a implementovala. V závěru své práce uvádí Lenka Zábranská 

své přesvědčení, že bude-Ii daná společnost realizovat tento implementovaný systém 

podle stanovených pravidel, může mít značný přínos v oblasti zvyšování pracovního 

výkonu zaměstnanců, motivace a osobního rozvoje a uvádí svá doporučení 

k realizaci příštího hodnocení zaměstnanců v dané společnosti. 

Po obsahové stránce lze konstatovat, že cíl, který si autorka ve své práci stanovila, 

naplnila. Formální stránce práce by prospěla pečlivá korektura. 

Předloženou bakalářskou práci Lenky Zábranské doporučuji k přijetí k obhajobě. 

V Praze dne 15. srpna 2009 

I / 

! 

PhDr. 6t ~Vá, Ph.D. 


