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Posudek bakalářské práce Gabriely Justové 

Hodnocení pracovníků 

Bakalářská práce Gabriely Justové je (bez příloh) vyvedena na nadstandardních 68 stranách, 

s přílohou na celkem 69 stranách. Po formální stránce je práce velmi zdařilá. Autorka se věnovala 

často rozpracovávanému tématu hodnocení pracovníků a toto téma dopln ila "praktickou částí" o 

současném systému hodnocení zaměstnanců ČSA a návrhem na jeho změnu s využitím 

třistašedesátistupňové zpětné vazby. Využití teorie pro podporu návrhů praktických opatření lze 

považovat za hlavní a důležitý přínos textu. 

Struktura práce je logická, ovšem s výjimkou poněkud vyčnívající sedmé kapitoly. Práce je 

složena, kromě úvodu a závěru , z kapitol věnujících se obecně personálnímu řízení, procesu řízení 

pracovního výkonu, hodnocení pracovníků , kriteriím hodnocení pracovníků, metodám hodnocení 

pracovníků, hodnotícímu pohovoru a také konkrétně pracovnímu hodnocení palubních průvodčích 

v ČSA. Posledně uvedená kapitola je zaměřena konkrétně, přímo na hodnocení zaměstnanců 

společnosti ČSA. Ostatní zmíněné kapitoly jsou obecnou diskusí problematiky hodnocení 

zaměstnanců . Jinak zdařilé práci by velmi prospělo propojení obecných částí a části konkrétní. K tomu 

dochází až v rámci sedmé, konkrétní kapitoly. V předchozích, obecných kapitolách lze vazby obecné 

teorie ke konkrétní problematice spíše tušit nežli číst. Text obecných kapitol by mohl být obohacen 

například odkazy na konkrétní praktické otázky a informace uvedené v kapitole o hodnocení 

zaměstnanců ČSA. Mým záměrem však není klást maximalistické požadavky, a proto ještě jednou 

připomínám, že propojení teorie a praxe se v textu práce zdařilo . 

Návrhy praktických opatření jsou podloženy kvalitní prací s odbornou literaturou. Textem 

bakalářské práce autorka přesvědčivě prokázala schopnost využít potenciál odborné literatury. 

Jednotlivé kapitoly jsou založeny na citacích několika autorů. Citace autorů se vhodně doplňují, texty 

jednotlivých kapitol i oddílů jsou kompaktní a vždy účelné . 

Bibliografie práce je přehledem 13 zdrojů, z nichž 5 jsou internetové servery (1 v anglickém 

jazyce) . Z tištěných zdrojů je rovněž jeden v anglickém jazyce. Soupis bibliografických citací obsahuje 

odkazy na 22 (dalších) zdrojů, z toho 1 internetový server a 2 tištěné zdroje v anglickém jazyce. 

Využité prameny zaujmou svou aktuálností a také tím, že poukazují na autorčinu vůl i nespokojit se 

s pouhým jedním pohledem na problematické oblasti, do kterých práce zasahuje. Přehled literatury 

čtenáře utvrzuje v dojmu, že práce je spíše syntetická nežli jednostranná. 

Sedmá kapitola o hodnocení palubních průvodčích v ČSA nabízí kvalitně provedenou 

identifikaci nedostatků současného systému hodnocení a následně také návrh nápravy v podobě tzv. 

třistašedesátistupňového hodnocení. Návrh je založen na vlastní úvaze autorky (znatelně vybavený 

poznatky z odborné literatury). Samotný návrh je (věcně) rozpracován na dvou stranách. 

Hodnocená bakalářská práce nenabízí například možnosti dalšího zkoumání problematiky. 

Odpovídá ovšem jasně na (nikoli banální) otázku o praktické využite lnosti bakalářské práce. Autorka 



zvolila právě cestu praktické využitelnosti práce i nabytých teoretických poznatků. Tento jasný profil 

práce spojený s kvalitním praktickým vyústěním velmi oceňuji. Autorka, jak sama sděluje v závěru 

práce, navrhla "úpravy, které by podle jejího názoru pomohly stávající systém zefektivnit". 

V Praze, 7.5.2006 Mgr. Jaroslav Faltýn 


