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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti X   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 X  

 

kriteria hodnocení práce Úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací X    
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 X   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 X   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 X   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

X    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Diplomová práce na téma analýza adaptačního procesu ve vybrané organizaci je rozdělena do 

jedné teoretické a tří praktických kapitol. V první teoretické kapitole se autorka snaží vymezit 

základní pojmy týkající se adaptace. Za velký klad této kapitoly lze považovat práci se 

zahraničními literárními zdroji (především současné vědecké trendy z impaktovaných 

časopisů). V druhé kapitole je charakterizována Česká pojišťovna, a.s. Třetí kapitolu lze 

považovat za stěžejní, protože obsahuje analýzu procesu adaptace v České pojišťovně, a to u 

funkcí obchodníka a manažera skupiny. Součástí je tvorba vyhodnocení dotazníkového šetření 

včetně shlukové analýzy. Čtvrtá kapitola obsahuje zhodnocení výsledků analýzy a návrhy ke 

zlepšení současného stavu. Celkově práci hodnotím známkou výborně.  

Otázky k obhajobě: 

V doporučeních autorka navrhuje u sledovaných pozic zlepšení obchodních dovedností. Jak 

konkrétně by v tréninku postupovala?  



Je možno z literární rešerše navrhnout České pojišťovně tzv. nové trendy v adaptačním 

procesu? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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