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Řízení lidských zdrojů ve firmě TOORS s.r.o. (případová studie)
Cílem bakalářské práce je vypracování případové studie v konkrétním
podniku se zaměřením na analýzu úspěšnosti využívání nástrojů řízení
lidských zdrojů.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

x

Připomínky a otázky k obhajobě
Práce je zpracována přehledně, problém rozděluje do dílčích témat s logickou návazností. Vytyčený cíl lze
považovat za splněný. Klasifikační stupeň velmi dobře je navržen s ohledem na hloubku provedené analýzy.
1. V rámci obhajoby zdůrazněte, kde spatřujete slabé stránky současného strategického řízení lidských zdrojů
ve zkoumané firmě a jak je lze napravit.
2. Definujte jednotlivé kroky pro zavedení systému controllingu v řízení lidských zdrojů, který analyzované
firmě doporučujete implementovat.
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
velmi dobře
Navržený klasifikační stupeň:
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně mínus, velmi dobře, velmi dobře mínus,
dobře, nevyhověl/a
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