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Výborně

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splnění cíle práce
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu
Hloubka provedené analýzy
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce
Formulování vlastních názorů diplomantem
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)
Stylistická úroveň práce
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

Velmi
dobře

Dobře

Neprospěl

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, využití
metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě diplomové práce:
1/ Diplomová práce se věnuje problematice konceptu WLB ve velké společnosti, s velkým počtem
zaměstnanců (a to i ve zmíněném oddělené nákupu), s dostatečnými zdroji pro aplikaci různých
zaměstnaneckých benefitů a zaměřením na WLB. Dokázala by diplomantka zhodnotit rozdíly a
přístupy, jaké by bylo nutné aplikovat v menší společnosti, s malým počtem zaměstnanců, kde jsou
zdroje omezeny? Jaké postupy by navrhla ve firmě s menším počtem zaměstnanců a menšími zdroji
(především finančními)?
Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:
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Diplomantka zvolila velmi aktuální téma v oblasti personalistiky, ale i celospolečenského vnímání
odpovědnosti firem a vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel. Diplomová práce se zaměřuje na oblast
Work-Life balance (WLB), sladění osobního a pracovního života.
Celkově je téma velmi poutavě zpracované v rámci teoretické části. Diplomantka zde přehledně
popisuje danou problematiku s pomocí aktuální literatury, včetně odkazů a citací tuzemských
i zahraniční publikací. V práci využívá výsledků průzkumů publikovaných různými renomovanými
institucemi, které patřičně doplňují popisovanou problematiku.
Praktická část práce se zaměřuje na zhodnocení konceptu aplikovaného WLB v nákupním oddělení
v ŠKODA Auto, a.s. Na základě zjištění je snaha navrhnout vhodná opatření.
Ke zhodnocení současného stavu WLB diplomantka navrhla postup vedoucí ke zhodnocení stávajícího
stavu, obsahující polostrukturovaný rozhovor a dotazníkové šetření.
Výsledky zjištěné v rámci svého průzkumu srozumitelně zpracovává v závěru své práce, za pomoci
přehledného grafického znázornění.
Pro zpracování využívá vhodnou českou i zahraniční literaturu.
Na základě výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.
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