POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Jméno diplomanta: Kateřina Šťastná
Název diplomové práce: Nábor pracovníků do společnosti ABC
Cíl práce: Cílem práce je vytvořit návrh a doporučení ke zlepšení a zefektivnění náborového procesu
společnosti ABC. Práce se zabývá nedostatky v tomto procesu a na jejich základě jsou navržena
zlepšení a doporučení vedoucí k dosažení uvedeného cíle.
Jméno vedoucího diplomové práce: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.
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
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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, využití
metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na
druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě diplomové práce:
Ve vyhodnocení dotazníku uvádíte, že respondenti nejčastěji hledali práci prostřednictvím internetu (str.
75). Jaké by byly možnosti takového náboru ve vámi analyzované společnosti ABC?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:
Datum: 13. 1. 2015

velmi dobře
.....…………………………………….........….
Podpis vedoucího diplomové práce

Vyjádření k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření
včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace:
Splnění cíle diplomové práce: Cíl práce byl stanoven v úvodu přehledně a logicky a byl splněn na
poměrně dobré úrovni. Metody práce nejsou zmíněny, i když v úvodu je zmíněna metoda
dotazování.
Metody řešení a jejich využití: Vedle použití základních metod (deskripce, analýza souvislostí
personální práce) diplomantka prostudovala firemní dokumentaci a využila rovněž dotazníku k
zjištění dat týkajících se náborového procesu z pohledu uchazečů o práci a přístupu uchazečů k
získávání pracovního místa a jejich pracovní situaci.
Návrhy opatření: Návrhy opatření (doporučení) jsou uvedeny pro nábor pracovníků na základě
zjištěných nedostatků ve společnosti ABC.
Formální úprava diplomové práce: Po formální stránce je diplomová práce na poměrně slušné
úrovni. Má celkem 82 stran plus 1 příloha. Je rozdělena logicky, i když s mírnou převahou popisných
částí, do 6 kapitol.
Práce s literaturou, citace a odkazy: Seznam literatury má pouze 15 položek, z toho jedna
cizojazyčná. Odkazy jsou správně uvedeny, citace v seznamu literatury v pořádku.

