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vffirozsahu1ořádkůkdiplomovéprácizhlediskasplněníjejichcílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou stranu
posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:

Vysvětlete podrobněji vztah mezi spokojenostízaměstnanců a jejich loajalitou firmě.

Práci doporučuji k obhajobě' (xnehodícíse škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně
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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantemi
Splněnícíle práce x
Volba metod a jeiich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použiÚch pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady X
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální úorava práce (text, tabulky' qrafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou stranu
posudku),

Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zaměstnanců ve firmě Tarmac

CZ. Z práce je patrné, že ďiplomantka dobře zvláďIa danou problematikou a vychéuí ze

svých praktických zkušeností a poznatků. Koncepčně obsáhla všechny oblasti, které

s problematikou spokojeností zaměstnanců souvisí. Data získána ýzkumem dokázala

dobře vyhodnotit, interpretovat a využít je ve svých doporučeních pro zvýšení

spokojenosti zaměstnanců. Návrhy, které v práci uvádí, jsou reálné, odůvodněné a v praxi

využitelné.

Práce splňuje zaďané cíle, je dobře strukturována, přehledná a psána čtiým jazykem.

Diplomantka vhodně začIenIla a citovala použitou literaturu. V praktické části práce má

dobře zpracované grafy. Vzhiedem k charakteru a zpracování diplomové práce ji

doporučují k obhajobě.
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