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Č. j.:    

 

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?  

Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. V souladu se zadáním je práce členěna do šesti 

kapitol, včetně úvodu a závěru.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?  

Předložená práce je velmi zajímavá a čtivá, autorka se jí detailně věnovala. Co do 

struktury je v souladu s obsahem a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.  

 

3. Základní zhodnocení práce.  

V úvodu autorka upozorňuje na souvislost mezi personálním řízením a zvyšováním 

konkurenceschopnosti organizace, výkonnosti a hospodářských výsledcích. A zároveň 

upozorňuje na propojení mezi cíli organizace a jejich závislostí na  zaměstnancích organizace.   

Cílem diplomové práce je zjistit, jak společnost APERAM Stainless Services & Solutions 

Tubes CZ s. r. o. realizuje jednotlivé personální činnosti a zda jsou stávající pracovníci 

společnosti spokojeni s nabízenými benefity, které jsou součástí procesu získávání, stabilizace 

a motivace pracovníků v organizaci. Ve druhé kapitole autorka seznamuje se společností, 

stručně popisuje její historii a výrobu. Ve třetí kapitole jsou popsány jednotlivé fáze 

personální činnosti, počínaje zjištěním potřeby nalézt nového pracovníka, přes proces jeho 

získávání, výběru, přijímání, adaptace, hodnocení, odměňování až po uvolnění z pracovního 

poměru. V kapitole čtvrté probíhá porovnání teorie popsané v předchozích kapitolách se 

skutečností ve společnosti APERAM.  Autorka provádí analýzu jednotlivých personálních 
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činností a dotazníkové šetření mezi zaměstnanci společnosti za účelem zjištění jejich 

spokojenosti s poskytovanými benefity. Dále stanovuje hypotézy a vyhodnocuje je. Pátá 

kapitola obsahuje návrh opatření. V šesté je proveden souhrn obsahu celé práce ve zkratce 

včetně výsledků hypotéz. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

- předložky  na koncích jednotlivých řádků 

- občasné překlepy nebo chybějící písmena  

(str. 11, 6. odst., pátý řádek; str. 15, 3. odst., první řádek; str. 16, 3. odst., pátý řádek; 

str. 21., 1. odst., 4. řádek) 

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?  

Nové poznatky jsou uvedeny v kapitole 4 Analýza současného stavu v oblasti 

personálních činností a vyhodnoceny v kapitole 5 Návrh opatření.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?  

Studijní prameny byly zvoleny aktuálně. Autorka čerpá z tištěné literatury, které vhodně  

doplňuje internetovými zdroji.  

 

7. Hodnocení formální stránky.  

Po formální stránce nebyly v práci shledány nedostatky. 

 

8. Jaký je způsob využití práce?  

Práce je využitelná pro společnosti Aperam Stainless Services &Solutions Tubes CZ s. r. 

o.,  která z důvodu využití jejích výsledků poskytla autorce souhlas s jejím zpracováním. 

 

9. Celkové hodnocení práce.  

Doporučuji závěrečnou práci k obhajobě.  

Bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm ~výborně~. 

 

Doporučuji, aby studentka v rámci obhajoby závěrečné práce zodpověděla na následující 

dotazy: 

1) Jak dopadlo první dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost zaměstnanců 

s nabízenými benefity a sociálně/ hygienickým prostředím, o kterém píšete na str. 26? 

2) Z jakého důvodu je povinné odborné audio vyšetření pracovníků (str. 34)? 
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3) Na straně 50 v tabulce č. 10 je uvedeno, že 16 zaměstnanců motivuje k lepším 

pracovním výkonům morální odměna. Jaká je převážně věková kategorie této 

skupiny? 

 

 

 

 

Most, 9. 5. 2018          Ing. Veronika Tomanová  

technický pracovník, PKÚ s. p. 

tel. +420 725 752 491  

  

 


