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Po formální stránce práce vyhovuje nárokům kladeným na bc.práci. Práce obsahuje poměrně velké 
množství jazykových chyb. Její hlavní slabinou je praktická část, ve které autorka v úvodu popisuje, že 
použila metodu polostrukturovaných rozhovorů, aplikovanou na skupině 10 osob, v dalším textu však 
není metoda popsána, ani analýza výsledků její aplikace, reálně je tedy výstupem z praktické části 
práce pouze popis fungování sledované firmy a metod, které využívá. U závěrů a doporučení do praxe, 
které autorka uvádí, tak nelze najít kauzalitu a dá se předpokládat, že jsou spíše výsledkem zkušenosti 
získané jejím působením u firmy, nikoliv výsledkem aplikace metod, které popisuje v části věnované 
metodologii práce. To samozřejmě nezpochybňuje oprávněnost uvedených závěrů, bohužel však v 
rámci bc.práce musím absenci popisu metod uvedených v části věnované metodologii práce a analýzu 
získaných dat hodnotit jako poměrně závažný nedostatek. K obhajobě prosím autorku o zdpovězení 
otázky, jaké metody použila, jakým způsobem byly zpracovány výsledky a jak došla k uvedeným 
závěrům.
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Cílem této práce je zevrubně popsat jednotlivé činnosti a postupy research oddělení ve společnosti 
Kaufmann & Partner, s.r.o., stanovit jejich efektivitu a případně nabídnout alternativní možnosti pro 
jejich zkvalitnění, které by vedly k lepším výsledkům

 Analýza research oddělení ve společnosti pro přímé vyhledávání vedoucích pracovníků

velmi dobře/dobře dle obh.


