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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Andrea POUZAROVÁ 

Téma diplomové práce:  Analýza personálních činností ve společnosti Aperam 

Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. 

Rok obhajoby: 2018 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

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

Katedra:   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 analyzovat vybrané personální činnosti 

ve společnosti Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. (dále jen Aperam), 

pomocí marketingového průzkumu zhodnotit spokojenost zaměstnanců s poskytovanými 

benefity a následně definovat konkrétní návrhy a opaření. 

Studentka pro naplnění uvedeného cíle stručně charakterizovala společnost Aperam 

a v teoretické části práce definovala základní pojmy z oblasti personalistiky, vztahující se 

k tématu. Nosnou kapitolou je kapitola čtvrtá a pátá 

Čtvrtá kapitola je rozdělena na dvě části. První část obsahuje analýzu vybraných 

personálních činností ve společnosti Aperam, jako je např. získávání pracovníků, jejich 

adaptace, odměňování. Druhá část je zaměřena na provedení a zhodnocení 

marketingového výzkumu, který se týkal spokojenosti zaměstnanců s poskytovanými 

benefity. Podařilo se získat odpovědi od 156 respondentů, což byla 61% návratnost. 

Pátá kapitola pak obsahuje návrhy konkrétních opatření, které studentce vyplynuly 

z provedených analýz. Diplomová práce obsahuje tři přílohy, z toho příloha 2 obsahuje 

přehled odpovědí všech 156 respondentů. 

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 samostatně a průběžně v rámci celého 

akademického roku, práci pravidelně konzultovala, dodržovala stanovené termíny 
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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. 

5. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

V práci byl shledán následující nedostatek, který nijak nesnižuje celkovou úroveň práce: 

 str. 29, chybně vypočteny procentuální hodnoty poklesu nezaměstnanosti. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je důležitým materiálem zejména pro vedení společnosti Aperam Stainless Services 

& Solutions Tubes CZ s.r.o. a její zaměstnance. Práce je vhodným podkladovým 

materiálem pro studenty ekonomického zaměření, kteří se chtějí s danou problematikou 

seznámit. 

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů 

Dle „Protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů“ byla nalezena celková 

5% podobnost se všemi nalezenými dokumenty. Jedná se o shodu v terminologii z oblasti 

personalistiky. 

8. Celkové hodnocení závěrečné práce. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Kdybyste stejně zaměřený průzkum chtěla provádět znovu, změnila byste nějak 

znění či strukturu otázek. Pokud ano, jak? 

 Zajišťuje společnost Aperam nějakým způsobem vzdělávání zaměstnanců? 

 Bude vedení společnosti Aperam Vámi zjištěné výsledky a navrhovaná opatření 

aplikovat do praxe? 
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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, 1. května 2018 


