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 Výborně 
(100 – 86 

%) 

Velmi 
dobře 

(85 – 66 
%) 

Dobře 
(65 – 50 

%) 

Nevyhověl 
(49  a 
méně) 

Volba tématu práce a jeho vymezení:  

Je práce přínosná pro praxi (teorii)?  X   

Jsou téma a cíle DP náročné?  X   

Shoduje se obsah práce s názvem práce?  X   

Byla teoretická východiska použita v aplikační části?  X   

Je rozsah a obsah použité literatury (zdrojů) adekvátní 

danému tématu? 

X    

Schopnost řešit problém:  

Jak autor identifikoval výzkumný problém a stanovil 

plán jeho řešení v rámci formulace cíle práce? 

 X   

Je z práce zřejmé, že cíle byly naplněny?  X   

Jsou jednotlivé kapitoly proporční a mají logickou 

návaznost? 

 X   

Je použitá metodika (včetně příloh) zapsána správně a 

přehledně? 

 X   

Je hloubka teoretického zázemí dostatečná?  X   

Jsou informace použité v DP shromažďovány a 

analyzovány metodicky a logicky správně? 

 X   

Jsou závěry (návrhy) konkrétní, reálné a shodují se 

s výsledky analýzy? 

 X   
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Formální úroveň zpracování práce:  

Je slovní vyjadřování autora přesné (stylistika, odborná 

terminologie)? 

 X   

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh) v práci 

přehledné? 

 X   

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh) v práci 

umístěny logicky? 

X    

Je DP bez gramatických chyb, překlepů a jiných 

nepřesností? 

 X   

Jak autor pracoval s citacemi?  X   

Diplomová práce byla ke dni zpracování posudku zkontrolována systémem Theses  s výsledkem: 

vykazuje – nevykazuje1) závažnou shodu (nad 25 %). 
 

Slovní hodnocení diplomové práce: 

A. Jak student pracoval v průběhu tvorby závěrečné práce? 

Studentka pracovala samostatně, konzultovala. 
 

B. V čem spočívají přednosti práce? 

Práce je zpracována s využitím více metod, konkrétně dotazníkového šetření, řízeného 

pohovoru s personálním ředitelem a vlastního pozorování autorky. Autorka následně 

využívá získaných teoretických znalostí a informací pro zlepšení výběrového řízení na 

pozici recepční v Lázních Darkov, a.s. 
 

C. Jaké jsou slabiny, nedostatky, chyby práce? 

Na některých místech se objevuje nevhodné použití terminologie, občas se objevují formální 
nedostatky textu – nesprávné zarovnání textu, překlepy nebo gramatické chyby. U některých 
doporučení chybí důkladnější zdůvodnění (resp. na základě čeho byla stanovena potřeba změny 
nebo žádoucí stav).  

Navrhuji, aby se autor diplomové práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám: 

1. Jaký je odhad nákladů a přínosů navrhovaných opatření pro organizaci? 
 

 

V Ostravě dne 27. 8. 2012  

                                                                       

 
 

1) Nehodící se škrtněte. 


