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1. Formulace cílů práce
D cíle byly velmi vhodně formulovány
O cíle byly formulovány dostatečně
D cíle nebyly vhodně formulovány

IZI cíle byly vhodně formulovány
O cíle byly jen částečně formulovány

2. Metodika zpracování
O velmi vhodně zvolena a formulována
O částečně vhodně zvolena a formulována
D formulována nedostatečně

~ vhodně zvolena a formulována
O nevhodně zvolena a formulována

3. Práce s daty a informacemi
O použitá data aktuální, informace relevantní a správně zpracované
~ použitá data aktuální, práce s informacemi dostatečná vzhledem k tématu
D data zastaralá, práce s informacemi dostatečná
D data zastaralá a informace irelevantní
O práce s daty a informacemi chaotická a nedostatečná

4. Celkový postup řešení
O postup řešení naprosto správný
Dpostup řešení správný, některé kroky neadekvátní
~ postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí
O nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní
D naprosto nesprávný postup řešení
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5. Teoretická příprava autora
D autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky
!Z;;J autor některé významné autory opomněl a zná teorii dané problematiky
D autor neuvedl žádné významné autory, ale zná teorii dané problematiky
D literární prameny jsou částečné, autor nedostatečně zná teorii problematiky
D autor nepoužil relevantní literární prameny, nezná teorii problematiky

6. Úroveň jazykového zpracování
D práce je jazykově naprosto správně zpracovaná
D práce je jazykově zpracována na standardní úrovnirzi práce je jazykově zpracována na standardní úrovni, autor se dopustil několika

gramatických chyb
D práce je jazykově hůře zpracována, autor se dopouštěl často gramatických chyb
D práce je velmi špatně jazykově zpracována

7. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
D autor má široký pojmový aparát a umí ho používat
!Z;;J autor má dostatečný pojmový aparát
D autor používá některé neodborné výrazy
D autor se vyjadřuje částečně neodborně
D autor používá výhradně neodborné formulace

8. Formální zpracování - celkový dojem
D práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný
!Z;;J práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý
D práce vykazuje několik drobných formálních chyb
D práce vykazuje formální chyby
D práce je po formální stránce nedostatečná

9. Splnění cílů práce
D výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny
O cíle práce včetně dílčích byly splněnyrzi cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty
D cíle práce byly jen částečně splněny
D cíle práce nebyly splněny

10. Formulace závěrů práce
D závěry jsou velmi správně formulovány
O závěry j sou správně formuloványrzi závěry jsou dostatečně formulovány
D závěry jsou částečně formulovány
O závěry nejsou správně formulovány

11. Odborný přínos práce a její praktické využití
D práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná
D práce je po odborné a praktické stránce dobře využitelná
D práce je po odborné a praktické stránce využitelná
!Z;;J práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná
Dpráce není po odborné a praktické stránce využitelná
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12. Slovní hodnocení diplomové práce:

Předložená diplomová práce na téma Analýza spokojenosti zaměstnanců v podniku je
zpracována na 81 stran a má 3 přílohy. Cílem bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit
spokojenost zaměstnanců v konkrétní firmě. Dílčím cílem pak bylo popsat fungování systému
řízení v oblasti lidských zdrojů ve společnosti Bucyrus Czech Republic, a.s.

Diplomová práce je přehledně strukturovaná. V úvodu jsou jasně deklarovány výše zmíněné
cíle. Na první - teoretickou - část navazuje druhá kapitola, charakteristika konkrétního
podniku. Nosným prvkem třetí části je dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení. Ve čtvrté
části se autorka zabývá návrhy a doporučeními pro zlepšení. Návrhy jsou však, bohužel,
pouze obecného charakteru. Bylo by dobré, kdyby autorka propočty fluktuace a produktivity
práce propojila s výsledky dotazníkového šetření a rozdělila jej na THP a dělnickou profesi,
tak aby výstupy měly větší vypovídající schopnost.

13. Navrhuji, aby se autor diplomové práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám:
1. Zamýšlela se, či konzultovala autorka s personálním oddělením společnosti možnost

poskytnutí zaměstnaneckých benefitů ve formě příspěvku na dovolenou namísto rekreace ve

vlastním zařízení?

2. S jakými potížemi se setkala autorka při dotazníkovém šetření?

3. Byl podnik seznámen s výsledky šetření?

V Ostravě dne 9. května 2012

~_ .

............:~./. .
'/ • r

po prs oponenta prace
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