
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 

tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 

Jméno diplomanta:  Bc. Hana Bláhová  

Název diplomové práce:   Zavedení personálního informačního systému ve vybrané 

společnosti 

Jméno vedoucího diplomové práce: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. 

Jméno oponenta diplomové práce:  Ing. Michaela Cintlová 

Oponent: - název firmy:   HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. 

                  - pracovní zařazení: HR manažer 
  - kontakt:       602 349 859 
 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    
Hloubka provedené analýzy x    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých 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 úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   
Stylistická úroveň práce x    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací 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/ Jak by se daly využít reporty z PIS nejen pro interní práci v odd. HR?  
 
2/ Oblast HR marketingu také nabývá na důležitosti. Jak je možné využít data z PIS? 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:      výborně           
 

 
Datum 6.5.2019 

   ……………………………………………… 
Podpis oponenta diplomové práce 



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 

tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

 

Téma HRM (Human Resources Management), tedy řízení lidských zdrojů je čím dál více 

aktuální a nabývá na významu. V dnešní době digitalizace a urychlování procesů je i efektivní řízení 

lidských zdrojů bez podpory IT technologií prakticky nemožné. Téma diplomové práce diplomantky 

je velice aktuální a praktické z hlediska využití.  

Celá diplomová práce je v daném tématu pojata komplexně v kontextu s konkrétními 

požadavky dané společnosti. Má logickou strukturu, od obecného úvodu a teorie, přes shrnutí 

výchozího stavu dané společnosti, analýzu možných dodavatelských řešení se zaměřením na využití 

primárně pro oblast HR až po návrh a obhajobu řešení. 

Z práce je patrné, že diplomantka má osobní zkušenosti z dané společnosti, resp. bylo jí 

umožněno získat potřebná data pro výzkum a zpracování této práce. Jediné, co z diplomové práce 

nevyplývá, je, zda oslovené dodavatelské firmy, které ve své práci posuzuje, byly součástí její vlastní 

iniciativy a tržního průzkumu nebo zpracovávala již předem vybrané potenciální dodavatele řešení 

PIS. Přes drobné formální chybičky (překlepy, čísla kapitol občas nesedí) hodnotím práci na výbornou. 

 


