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1. Formulace cílů práce 

  cíle byly velmi vhodně formulovány   cíle byly vhodně formulovány 

  cíle byly formulovány dostatečně   cíle byly jen částečně formulovány 

  cíle nebyly vhodně formulovány 

 

2. Metodika zpracování 

  velmi vhodně zvolena a formulována   vhodně zvolena a formulována

  částečně vhodně zvolena a formulována   nevhodně zvolena a formulována   

  formulována nedostatečně 

 

3. Práce s daty a informacemi 

   použitá data aktuální, informace relevantní a správně zpracované   

  použitá data aktuální, práce s informacemi dostatečná vzhledem k tématu   

  data zastaralá, práce s informacemi dostatečná   

  data zastaralá a informace irelevantní   

  práce s daty a informacemi chaotická a nedostatečná 

 

4. Celkový postup řešení 

  postup řešení naprosto správný 

  postup řešení správný, některé kroky neadekvátní   

  postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí   

  nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní   

  naprosto nesprávný postup řešení 
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5. Teoretická příprava autora 

   autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky    

  autor některé významné autory opomněl a zná teorii dané problematiky   

  autor neuvedl žádné významné autory, ale zná teorii dané problematiky    

  literární prameny jsou částečné, autor nedostatečně zná teorii problematiky   

  autor nepoužil relevantní literární prameny, nezná teorii problematiky 

 
6. Úroveň jazykového zpracování 

  práce je jazykově naprosto správně zpracovaná   

  práce je jazykově zpracována na standardní úrovni   

  práce je jazykově zpracována na standardní úrovni, autor se dopustil několika 

  gramatických chyb   

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

  práce je velmi špatně jazykově zpracována 

 

7. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem 

  autor má široký pojmový aparát a umí ho používat   

  autor má dostatečný pojmový aparát   

  autor používá některé neodborné výrazy   

  autor se vyjadřuje částečně neodborně   

  autor používá výhradně neodborné formulace 

 

8. Formální zpracování - celkový dojem 

  práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný   

  práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý   

  práce vykazuje několik drobných formálních chyb   

  práce vykazuje formální chyby   

  práce je po formální stránce nedostatečná 

 

9. Splnění cílů práce 

  výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny   

  cíle práce včetně dílčích byly splněny   

  cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty   

  cíle práce byly jen částečně splněny   

  cíle práce nebyly splněny 

 

10. Formulace závěrů práce 

  závěry jsou velmi správně formulovány 

  závěry jsou správně formulovány 

  závěry jsou dostatečně formulovány 

  závěry jsou částečně formulovány 

  závěry nejsou správně formulovány 

 

11. Odborný přínos práce a její praktické využití 

  práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce dobře využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná   

  práce není po odborné a praktické stránce využitelná 
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12. Slovní hodnocení diplomové práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou náboru a následného výběru 

pracovníků v konkrétní společnosti. Cíl práce je formulován srozumitelně – zhodnotit 

praktiky náboru a výběru zaměstnanců ve společnosti Lázně Darkov, a. s. a vypracovat vlastní 

návrh na zlepšení náboru a výběru zaměstnanců na pozici recepční. Při aplikaci konvenčních 

metodiky a příslušného metodologického aparátu je dosažitelný. 

První část práce (kapitola 2) je přehledovou statí problematiky procesu náboru a výběru 

zaměstnanců a postihuje danou problematiku v potřebné šíři (str. 6 – 29). Další část práce 

(kapitola 3) představuje stručně, ale s potřebnou přesností společnost Lázně Darkov, a. s. 

Stěžejní částí práce tvoří kapitoly 4 a 5 – Analýza stávajícího procesu náboru a výběru 

zaměstnanců a Vlastní návrh výběrového procesu na konkrétní pozici recepční. V rámci 

vypracování kapitoly 4 autorka uplatnila vlastní pozorování, provedla dotazníkové šetření a 

realizovala řízený rozhovor s personálním ředitelem společnosti. Výsledný návrh je reálný a 

z pohledu společnosti realizovatelný. 

Práce má po formální stránce obvyklou úroveň, jako nedostatek lze vnímat absenci zarovnání 

pravé strany textu na některých stránkách a gramatické a písařské chyby v textu. 

 

 

13. Navrhuji, aby se autorka diplomové práce při obhajobě vyjádřila k těmto otázkám: 

 

1. Na základě jakých kritérií byli zvoleni respondenti dotazníkového šetření? 

 

2. Budou výsledky práce (návrhy) realizovány ve společnosti? 

 

 

 

V Opavě dne 25.8.2012…………………… 

 

 

                                                                               …………………………………… 

                                                                                        podpis oponenta práce 

 

  

 

 


