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Pripomínky k práci:
Téma zvolená Bc. Ivanou Krchnavou sa zaoberá relatívne mladým a zaujímavým odborom
personálneho riadenia, konkrétne talent manažmentom.
Téma je velmi kvalitne spracovaná, práca vychádza zo spracovaných teoretických
poznatkov, ktoré sú neskôr vhodne využité v praktickej casti.
Opis profilu spolocnosti umožnuje zistit, ktoré techniky talent manažmentu bude potrebné
aplikovat v spolocnosti XY.
Velmi ocenujem nielen odhalenie slabých miest talent manažmentu v spolocnosti, ale aj
navrhnutie nového systému výberu talentov a procesu identifikácie talentov s následným
vypracovaním rozvoja talentov, ktoré boli konzultované s odborníkmi v spolocnosti XY.
Vhodným doplnkom je aj analýza nákladov a rizík, ktoré budú súvisiet so zmenou talent
manažmentu v spolocnosti.
Celkovo hodnotím pracú ako velmi kvalitnú, ci už z pohladu štruktúry, obsahu a formy.

Otázky k obhajobe:
Akéiné nástrojetalentmanažmentuby sa dali využit vo firmeXV,v prípadeabstrahovania
od rozpoctovýchlimitov?

Myslíte si, že rozvoj a vzdelávanie vo firme XY je pokryté dostatocne z hladiska ludských
zdrojov pre aplikáciu navrhovaného projektu?

Práce-<t;plnujekritéria pro obhajobu DP. ~

Práce nesplnuje kritéria pro obhajobu DP (minimálne jedno kritérium hodnoceno Obody). o
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Instrukce pro hodnocení jednotlivých kritérií:

Kritérium 1.Hodnocenínárocnosti tématu práce (O-10 bodu)

Toto kritérium hodnotí originalitu zvoleného tématu, jeho zamerení na studijní obor, složitost rešené
problematiky, nárocnost na teoretické i praktické informacní zdroje, neeXÍstenci obvyklého rešení,
nedostupnost rešení pro zkoumané podmínky.

Kritérium 2. Hodnocení splnení cHu práce (O-10 bodu)

Toto kritérium hodností splnení zadání práce na základe defInovaných cHu práce, které musí být soucástí
úvodu. DefInovaný cHpráce odpovídá požadované nárocnosti vzhledem k typu práce.

Kritérium 3. Hodnocení teoretické cásti práce (O-10 bodu)

Hodnotí se predevším výber teoretických zdroju, jejich možná aplikace pro rešení tématu, studium odborné
literatury a dalších informacních zdroju. Hodnotí se rovnež zpusob i úroven dtací. V teoretické cásti nelze
uvádet poznatky, které nejsou využity v praktické cásti. Rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití
cizojazycné literatury a stežejních prací, využitelnost prehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních
pohledu, rozbor použitých citací, syntéza teoretických poznatku a dusledkU pro vlastní práci. Literární
prehled práce by mel být po metodické a formální stránce fádne zpracován vcetne citací a odkazU pro
použitou literaturu.

Kritérium 4. Hodnocení praktické cásti práce (analytická cást) (O-10 bodu)

Hodnotí se úroven analýzy zadaného tématu, vazba analýzy na stanovené cHe,využití teoretických poznatku
pro analýzu problému. Pri hodnocení se bere v Óvahunárocnost získávání informací, prístup studenta a jeho
schopnost logických záveru z analýzy, jako východisko pro rešící cást. Diplomová práce obsahuje presný
popis použité metodiky, pricemž tato metodika je vhodná ke splnení cHe práce. Diskuze volby metod a
komparace sjinými ptístupy, možnost ovetitelnosti výsledkU metod, správnost aplikace zvolených metod,
vhodnost použitých vzorkU, ošetrení chyb a nedostatkUmetod, komparace výsledku za využití více metod,
zduvodneníodchylek. .

Kritérium 5. Hodnocení projektové cásti práce (rešící cást) (O-10 bodu)

Hodnotí se vecná úroven rešení problému, dosažení stanovených cHu, návaznost rešící cásti
na analytickou cást. Hodnotí se logická struktura rešení problému, poprípade predpoklady jeho verifIkace.
Kritérium hodnotí rovnež celkovou úroven provázanosti teoretické a praktické cásti práce, správnost
o<t'ozených záveru, jednoznacnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnení záveru, aplikovatelnost
doporucení, zduvodnení návrhUa jejich dopadu.

Kritérium 6. Hodnocení formáIní úrovne práce (O-10 bodu)

Hodnotí se úroven grafického zpracování práce. Hodnotí se gramatická úroven, zvolené formulace, celková
úroven vyjadtování. Správnost clenení, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie,
jednoznacnost a prehlednost grafických prací, jazyková úroven.


