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Téma DP Projekt zlepšeníkvulity v oblasti řízenílidských zdrojů ve vybrané společnosti

U hodnocení kritéria 1 zohledněte náročnost tématu práce.
Při hodnocení kritérií2-6 zoh|edněte následující bodování:
5 bodů - splněno velmi kvalitně, výrazně překračuje poŽadavky
4 body - splněno kvalitně
3 body - splněno bez výhrad
2 body * splněno s menšíminedostatky
1 body - splněno' ale s výraznými nedostatky
0 bodů - nesplněno

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Počet bodů

1. Náročnost tématu práce:

4

a) řešená problematika je složitá

ano

b) získávání datje náročné

ano

c) zpracování datje

ano

náročné

2. Cíle a metody práce:

3

a) cíle práce jsou srozumitelně formulovány

ano

b) metody zpracování práce jsou srozumitelně formulovány

c)

částečně

prezentované cíle práce jsou v souladu s tématem práce

ano

d) zvolené rnetody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílůpráce

ano

3' Teoretická část práce:
a) teoretická část práce obsahuje kritickou literární rešerši
b) teoretická část vychází z vhodriě zvolených domácích

4

i

částečně

cizojazyčných zdrojů

(s přihlédnutím k relevantnosti, aktuálnosti a ýpr-r publikací)

c) teoretickézdroje

v textu jsou citovány odpovídajícímzpůsobern

4. Praktická část práce _ ana|ýzaz
a) v analytické části prácejsorr vyuŽlÍy poznatky z teorie
b) zvolené metody práce byly vhodně aplikovány

c)

postup aplikace metod práce je dostatečně popsán

ano
ano

.3
ano
částečně
ano

d) práce obsahuje souhrnné zlrodnocerrí současnéhostavu

ano

e) závéry analýzjsou dostatečně podloŽené

ano

5. Praktická část práce _ projekt:
a) projektová část práce navazuje

J
na teoretické poznatky

b) projektová část práce navazuje na rýsledky analýz

c)

práce obsahuje závěry a moŽnosti aplikace navrhovaných doporučení

ano
ano
částečně

d) návrhy jsou podloŽeny odpovídajícímiargumený

částečně

e) práce obsahuje dopady předložených návrhů

částečně

f,) práce naplnila stanovené cíle

6. Formální úroveň práce:
a) textje logicky provázán
b) v prácije pouŽita správná terminologie

c)

použité zdroje jsou citovány dle poŽadované normy

jazykovou úroveň odpovídajícíkvalifikačnípráci

d) práce

má

e) práce

má grafickou úroveň odpovídajícíkvalifikačnípráci

CELKOVY POCET BODU

ano
4
ano
částečně
ano
částečně
ano

zÍ

Celkové hodnocení práce aotázky k obhajobě:
(otázky uvádí vedoucí práce i oponent)
Diplontovó práce je zpracována na téma Projekt zlepšení kvality v oblasti řízení lidslqlch zdrojů ve vybrané
,sprllečnosti. ,Jednotlivé čdsti diplomové práce jsou zpracovány v Souladu s požadavlql a vzájemně na sebe
navazují. Základ praktické části Noří podrobná analýza současnéhostavu vybrané společnosti a samotný
průzkum pomocí dotazníkového šetření u ZaměStnanců této společnosti.
Připomínlql: Na str' 44 praktické části.jsou uvedeny osobní náklady jako celkový součet mzdových nákladů,
nákladů na sociální a zdravotní pojištění a ostatních nákladů. Tady lze připomenout, že ostatní nóklady jsou
pouze sociálního charakteru, .jak již je následně uvedeno např. životnípojištění a penzijní připojištění.
V praktické čósti na str. 47 bych poznamenal' že cestovní náhrady nejsoufinančníohodnocení, ač se lak
můžezdát, ale jedná se o zákonný nárok zaměstnance vyplývalící ze Zákoníku práce.

otázky k obhajobě:
l. Proč je ve společnosti tak vysokó fluktuace řidičů,jaké za tím vidíte důvody, popř. lze tuto Jluktuaci
snížit?
2. Pokud./irma aplikuje yaše řešení, vytvoří nové pracovní místo, což přinese nemalé finančnínáklady pro
'společnost. ,Iste schopna shrnout celkový přínos tohoto doporučenípro společnost?
T'éma zvolené diplomové próce je poměrně složité, protože získání ucelených interních informací ze
zkoumané oblasti ve vybrané společnostije časově náročné.
Diplomovou práci lze zhodnotit i přes drobné připomínlql jako pečlivě zpracovanou. Její doporučení může
mít poziÍivní dopad na hospodaření a rozvoj vybrané společnosti.

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DPl

Ye'Zlině dne

18.

6.2020

' Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu, pokud.je mininlčlně jedno kritérium hodnoceno 0 body.

podpis oponenta DP

