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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Tereza WOJNAROVÁ 

Téma diplomové práce:  Analýza trhu práce k náboru zaměstnanců do společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do sedmi kapitol, včetně úvodu  

a závěru. Cílem diplomové práce bylo analyzovat trh práce a prognózovat potřeby 

pracovních sil a zdrojů pracovních sil pro novou investici ve společnosti BONATRANS 

GROUP a.s. 

Pro naplnění stanovených cílů studentka v první části práce stručně charakterizovala 

společnost, pro niž diplomovou práci zpracovávala. Následně, v teoretické části práce, 

vymezila základní pojmy spojené s danou problematikou. 

Nosnou částí diplomové práce je kapitola pátá a šestá. V páté kapitole studentka 

prognózovala potřebu pracovních sil, včetně vzdělanostní struktury budoucích 

zaměstnanců. V šesté kapitole studentka prognózovala zdroje budoucích pracovních sil, 

kterými jsou střední a vysoké školy. Součástí této kapitoly je propočet osobních nákladů 

na 1 zaměstnance v dané profesi.  

Diplomová práce obsahuje 2 přílohy.  

Diplomová práce je zpracována přehledně, až na kapitolu 6.6.1. má práce logickou 

strukturu a návaznost.  

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  
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3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 Seznam zkratek je neúplný. Chybí např. vysvětlení zkratek ISCO, KZAM-R, o.p.s.; 

 překlepy v anglické anotaci; 

 str. 31, Graf 1: nejasné a nepřesné tvrzení ke grafu; 

 str. 38, Graf 6: celkový součet procentuálních hodnot neodpovídá 100 %; 

 str. 47: studentka zaměňuje pojem „osobní náklady“ za pojem „mzdové náklady“; 

 kapitola 6.6.1 nemá logickou návaznost. V kapitole postrádám informaci o tom, že 

odvody zaměstnavatele studentka zaokrouhlila na celé stokoruny nahoru a z jakého 

důvodu. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Vysvětlete, na základě čeho jste určila 40 % vysokoškolských absolventů, se 

kterými by společnost BONATRANS GROUP a.s. měla počítat (viz str. 42)? 

 Uvažuje vedení společnosti s nějakým motivačním programem pro nové 

zaměstnance? 

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka ke zpracování diplomové práce přistupovala iniciativně a zodpovědně, 

pravidelně konzultovala zpracování práce. Připomínky sdělené vedoucí práce studentka 

zapracovávala do textu, ale některé připomínky jí musely být opakovaně sdělovány.  

Studentka se zúčastnila veškerých konzultací v Ostravě vypisovaných pro studenty 

prezenční formy studia. Studentka svým přístupem a zpracováním diplomové práce 

prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly shledány následující nedostatky, které ale výrazně nesnižují 

úroveň diplomové práce: 

 nejednotnost barevného tisku celé diplomové práce; 

 nestandardní uvádění citačních zdrojů u jednotlivých tabulek a obrázků; 

 dvojtečka za nadpisem kapitoly 3.3.1 a Seznamem použitých zkratek; 

 Graf č. 10 – nejednotnost typu písma v grafu; 

 Tabulka 8 – nejednotná výška řádků. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je přínosem pro vedení společnosti BONATRANS GROUP a.s.  
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7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou „velmi dobře“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 7. května 2015 


