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Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem v oblasti řízení lidských zdrojů (ŘZL)
– slaďováním osobního a pracovního života (work-life balance – WLB), a to na příkladu v oddělení
nákupu firmy Škoda Auto, a.s.. Toto téma je pro oblast nákupu ŠA důležité vzhledem k náročnosti
práce v tomto oddělení. V DP je proto cílem vyhodnotit stávající program na podporu WLB a
navrhnout zlepšení, změny, které podpoří

využívání a zájem o tento program. V teoretické části

diplomantka přehledně shrnuje téma WLB, představuje vhodné nástroje WLB a hodnotí využití
z pohledu generací X a Y. V další části je představen program WLB ve firmě Škoda Auto na
oddělení nákupu. Tento komplexní program je již ve firmě implementován a v rámci DP bylo
provedeno zhodnocení využívání jednotlivých nabídek a programů a zároveň posouzení situace a
přístupu k WLB na oddělení nákupu pomocí dotazníkového šetření mezi zaměstnanci tohoto
oddělení. V závěru práce představuje diplomantka návrh na možné změny tohoto programu
v dalších letech z pohledu preferencí zaměstnanců oddělení nákupu včetně zhodnocení finanční
náročnosti a možnosti implementace ve společnosti.
Diplomová práce má v teoretické i praktické části logickou strukturu, diplomantka
pracovala v rešeršní části řadou zahraniční zdrojů a zaměřila se i na aktuálnost tématu a trendy
WLB. Ze zpracování tématu jsou patrné i praktické zkušenosti diplomantky s touto problematikou
během jejího působení na oddělení nákupu. Oceňuji rozsah dotazníkového šetření, které
diplomantka sama provedla (příprava dotazníku, metodika, elektronický sběr dat, počet
oslovených/počet respondentů (návratnost 54% - 161 odpovědí), propracované vyhodnocení
zajímavých výsledků šetření i přípravu návrhových opaření včetně ekonomického zhodnocení.
Kladně hodnotím i přístup diplomantky ke zpracování tématu po celou dobu práce na DP.
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