
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 

tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Tomáš Dostrašil 
Název bakalářské práce: Adaptační proces operátorů výroby ve vybraném podniku 
Cíl práce: Cílem bakalářské práce je na základě analýzy adaptačního procesu operátorů výroby ve 
vybraném podniku navrhnout optimalizaci tohoto procesu včetně zhodnocení vytvořených návrhů 
Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studujícím:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    
Hloubka provedené analýzy x    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    
Schopnost studujícím zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů studujícím x    
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    
Stylistická úroveň práce x    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x    
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1/ V práci se zaměřujete na specifika adaptace operátorů výroby (generace X versus Y a 
Z). Spatřujete nějaké rozdíly (specifika) při nastavování adaptačního procesu přímo  
i mezi generacemi Y a Z? 
 
2/ Jak se na Vaše návrhy v BP dívá vedení společnosti? Bude některé využity v podniku? 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:     VÝBORNĚ            
 
 
Datum:    24.5.2021                                                                                                                                                           

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Adaptace zaměstnanců je stále aktuálním a důležitým tématem v oblasti 
lidských zdrojů. Bakalářská práce se zaměřuje na proces adaptace  
a adaptační plán u vybrané skupiny zaměstnanců - operátorů výroby ve 
vybraném podniku. Práce je kvalitně zpracována v teoretické i praktické 
rovině. Chválím aktivní přístup autora BP při orientaci v problematice  
a zpracování bakalářské práce právě i s důrazem na vybranou skupinu 
operátorů výroby a s přihlédnutím ke specifikům generace Y a Z. 
 
Kapitoly jsou logicky členěny a teoretická část je vhodně provázána 
s praktickou částí. K analýze adaptačního procesu v daném podniku využívá 
autor BP dotazníkového šetření na základě vlastního dotazníku vytvořeného 
v rámci BP, konzultací ve firmě i své znalosti z prostředí podniku. O zjištěné 
nedostatky se pak v návrhové části opírají opatření a jsou představeny 
možnosti zkvalitnění adaptačního procesu (v rámci BP je navržena orientační 
příručka pro nové operátory, zapojení specialistů vzdělávání či cílená 
komunikace). Oceňuji také, že implementace návrhů je zhodnocena 
z ekonomického hlediska. 
 
Práce je po formální stránce zpracována přehledně a pečlivě, s řadou tabulek 
a obrázků. Autor BP využívá v teoretické části vhodné zdroje (české i 
zahraniční) a propojuje tuto část s praxí. Své poznatky z BP navíc autor 
prezentoval také v anglickém jazyce na mezinárodní konferenci Mladí vědci. 
 
Vzhledem k výše uvedenému hodnotím BP stupněm VÝBORNĚ. 


