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Aneta Čížková
Analýza získávání pracovníků ve vybrané organizaci
Cílem bakalářské práce byla analýza získávání pracovníků ve vybrané
organizaci ze získaných teoretických a praktických znalostí a na jejich
základě případné doporučení zlepšení současného stavu
Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Předložená práce analýza získávání pracovníků ve vybrané organizaci splnila deklarovaný cíl
ze zadání bakalářské práce. Samotná práce je rozdělena do čtyř základních kapitol, kde první
kapitola vymezuje základní pojmy managementu a řízení lidských zdrojů. V druhé kapitole se
autorka zabývá problematikou získávání pracovníků, a to v teoretické rovině. Třetí část práce
představuje vybraný podnik Avast Software s. r. o. Za hlavní část práce lze považovat
kapitolu číslo čtyři s názvem analýza získávání pracovníků ve vybrané společnosti.
Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou zabývající se vybraný tématem.
Práce je doplněna řadou grafů a třemi přílohami. Ve čtvrté kapitole, jak již bylo avizováno
autorka prokázala schopnost provádět analýzu u vybraného manažerského problému,

respektive u získávání pracovníků. Práci lze i přes drobné nedostatky hodnotit známkou
výborně.
1. Budou aplikována některá doporučení ze závěrů BP do praxe?
2. Lze poznatky z analýzy aplikovat i na jiné firmy či obory?

Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Navržený klasifikační stupeň:

výborně

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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