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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Jana TICHÁ 

Téma diplomové práce:  Mzdový systém vybraného průmyslového podniku 

Rok obhajoby: 2017 

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 šesti kapitol, včetně úvodu  

a závěru. Cílem diplomové práce bylo zhodnotit stávající mzdový systém ve společnosti 

Mahr, spol. s r.o. a navrhnout vedení společnosti změny v tomto systému. 

Pro splnění uvedeného cíle studentka stručně charakterizovala jmenovanou společnost 

a náplň její činnosti. V teoretické části studentka vymezila základní pojmy vztahující se 

k problematice mzdového systému. Teoretické poznatky studentka následně aplikovala 

v praktické části diplomové práce. Na základě analýzy současného mzdového systému 

studentka definovala konkrétní návrhy a změny v systému.  

Studentka na příkladu brusiče kovů stanovila relativní hodnotu jeho práce. Součástí 

návrhů jsou také návrhy týkající se informačních systémů zajišťujících zpracování mezd. 

Diplomová práce je doplněna sedmi přílohami, které vhodně doplňují diplomovou práci. 

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala diplomovou práci průběžně v rámci celého akademického roku, 

práci pravidelně konzultovala, dodržovala stanovené termíny konzultací. Připomínky 

vedoucí práce ihned zapracovala do textu práce. Studentka prokázala schopnost 

samostatně řešit zadaný problém. 

4. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly v diplomové práci shledány žádné nedostatky. 

Po jazykové stránce nebyly v diplomové práci shledány žádné nedostatky. 
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5. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

V práci nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je vhodným podkladovým materiálem pro studenty ekonomického zaměření, kteří 

se chtějí s danou problematikou seznámit. Práce je vhodným dokumentem nejen pro 

vedení jmenované společnosti, ale i pro její zaměstnance. 

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů 

Dle „Protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů“ byla nalezena celková 

6% podobnost se všemi nalezenými dokumenty. Jedná se o shodu v odborné a legislativní 

terminologii. 

8. Celkové hodnocení závěrečné práce. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Realizovalo vedení společnosti Mahr spol. s r.o. nějaké změny navržené 

studentkou? Pokud ano, o které změny se jedná? 

 Jaká je úroveň absence a fluktuace ve společnosti za období 2011 – 2015? 

 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí. 

Závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm „výborně“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 5. května 2017 


