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(Obrat'te, prosím, list a pokracujte v hodnocení na druhé strane formuláre.)

Stupen hodnocení podIe ECTS
Kritéria hodnocení: A B C D E FX F

1 1,5 2 2,5 3 4 5
1 Nárocnosti tématu práce X

2 Splnení cHupráce X

3 Teoretické cásti práce X

4 Praktické cásti práce X
(analytická cást)

5 Praktické cásti práce X
(fešící cást)

6 Formáiní úrovne práce X



Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobe:
(otázky uvádí vedoucí práce i oponent)

Diplomová práca Milana Anderleho "Projekt hodnocení pracovníku jako nástroj personálního
fízení ve firme OMS,spo1.s.r.o."sa zaoberá zaujímavou a užitocnou témou personálnej práce-
hodnotením pracovníkov.

V teoretickej casti autor poukázal na schopnost samostatne pracovat s literatúrou, ktorá
svojím rozsahom odpovedá zadanej téme.

Najprínosnejšou castou diplomovej práce je praktická cast, kde autor dokázal výbornú
schopnost získavaniu potrebných informácií, ich spracovanie a interpretáciu. V analytickej
casti pre získanie potrebných informácii postojov zamestnancov k hodnoteniu bol velmi
dobre spracovaný dotazníkový prieskum respondentov spolocnosti.

V projektovej casti je dôsledne prepracovaný metodický postup hodnotenia, ktorý je spojený
s hodnotením nákladov a rizík. Navrhnutý projekt je dobre pripravený pre realizáciu v praxi.

Diplomová práca bola spracovaná velmi dobre, jednotlivé casti sú prehladné a logicky na
seba nadväzujú.

Milan Anderle splnil ciel zadania svojej diplomovej práce.

Otázky pre obhajobu práce:

1. Akým spôsobom by ste motivovali zamestnancov ku kvalitnej práci a seba
zdokonalovaniu?

2. Aké opatrenia navrhnete k zníženiu subjektivity hodnotenia?

Návrh na klasifikaci diplomové práce: A - výborne..................................

Ve Zlíne dne 26.4.2007.......................
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podpis vedoucího DP



Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:

Pri návrhu klasifikace nedostatecne (FX nebo F), bude práce prijata k obhajobe, pri níž je nezbytná
úcast vedoucího práce i oponenta.
Pokud student neobhájí práci:

pri hodnocení stupnem FX, doporucuje hodnotitel studentovi obhajobu práce opakovat,
odstraní-li vytýkané nedostatky,
pri hodnocení stupnem F, doporucuje hodnotitel studentovi opakovat obhajobu práce na
nove stanovené téma reditelem ústavu.

o celkovém hodnocení obhajoby práce rozhoduje komise pro SZZ
Hodnocení kritérií:

Kritéria se hodnotí stupnem hodnocení podIe stupnice ECTS podIe následující tabulky:

Hodnocení v jednotlivých kritériích oznacte znakem X.

Kritérium 1. Hodnocení nárocnosti tématu práce
Toto kritérium hodnotí originalitu zvoleného tématu, jeho zamerení na studijní obor, složitost
rešené problematiky, nárocnost na teoretické i praktické informacní zdroje.

Kritérium 2. Hodnocení splnení ellu práce
Toto kritérium hodností splnení zadání práce a na základe zadání definovaných cíhl práce,
které musí být soucástí úvodu.

Kritérium 3. Hodnocení teoretické cásti práce
Hodnotí se predevším výber teoretických disciplín, jejich možná aplikace pro rešení tématu,
podH poznatku získaných behem studia, tak i studium odborné literatury a dalších
informacních zdroju. Hodnotí se rovnež zpusob i úroven citacÍ. V teoretické cásti nelze uvádet
poznatky, které nejsou využity v praktické cásti.

Kritérium 4. Hodnocení praktické cásti práce (analytická cást)
Hodnotí se úroven analýzy zadaného tématu, vazba analýzy na stanovené cHe, využití
teoretických poznatku pro analýzu problému. Pri hodnocení se bere v úvahu nárocnost
získávání informací, prístup studenta a jeho schopnost logických záveru z analýzy, jako
východisko pro rešící cást.

Kritérium 5. Hodnocení praktické cásti práce (rešící cást)

Stupen klasifikace: A -výborne B -velmi dobre C -dobre D -uspokojive
E - dostatecne FX - nedostatecne F-nedostatecne

Stupen ECTS Slovní vyjádfení Císelné vyjádrení
A výborne 1
B velmi dobre 1,50
C dobre 2
D uspokojive 2,50
E dostatecne 3
FX nedostatecne -
F nedostatecne -



Hodnotí se vecná úroven rešení problému, dosažení stanovených cHu, návaznost rešící cásti
na analytickou cást. Hodnotí se logická struktura rešení problému, popnpade predpoklady
jeho verifikace. Kritérium 5 hodnotí rovnež celkovou úroven provázanosti teoretické
a praktické cásti práce.

Kritérium 6. Hodnocení formáiní úrovne práce
Hodnotí se gramatická úroven, zvolené formulace, celková úroven vyjadrování. Hodnotí se
dodržování Smernice rektora UTB o jednotné formáiní úprave vysokoškolských
kvalifikacních prací a normy CSN o úprave písemností zpracovávaných textovými editory.

Navrhne-li vedoucí nebo oponent práce hodnocení kteréhokoliv kritéria stupnem nedostatecne
(FX, F), je celá práce hodnocena tímto stupnem.
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