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Připomínky a otázky k obhajobě:
Bakalářská práce byla rozdělena na čtyři základní kapitoly. Za nejobsáhlejší lze považovat
první kapitolu, kde autor teoreticky vymezuje základní pojmy řízení lidských zdrojů. V této
kapitole bakalant prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. Provedené literární
rešerše je průměrná. Ve druhé kapitole je představována společnost Labská hotelová střední
odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o., a to včetně její historie viditelných
úspěchu a marketingového mixu pro školství. Třetí kapitola provádí analýzu řízení lidských
zdrojů ve vybrané organizaci. Tato analýza, aby byla vynikající, by musela být provedena
hlouběji a pečlivěji. Poslední čtvrtá kapitola dává návrhy na zlepšení sledované činnosti dané
organizaci.
Je možno konstatovat, že cíl bakalářské práce byl splněn. Celkově práci hodnotím z výše
zmíněných důvodů pouze jako velmi dobrou.

Otázky k obhajobě:
1. Bakalant by se mohl vyjádřit na stránce 48, kapitola 2.1 k rozpočtu školy 10 milionů a
počtem zaměstnanců 42.
2. Bakalant v rámci rozpravy by se mohl vyjádřit k organizaci pracovního odpočinku atd.
ve sledované organizaci.
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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