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Hodnocení práce: 

 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Cílem práce bylo nalezení příčin fluktace pracovníků a navrhnout řešení vedoucí 
k jejímu snížení. První kapitola je zaměřena na teoretickou problematiku fluktuace, druhá 
kapitola je již zaměřena na analýzu současného stavu fluktuace zaměstnanců u České pošty, 
s.p. Ve třetí kapitole již autorka navrhuje opatření vedoucí k snížení fluktuace. Čtrtá a 
poslední kapitola se zaměřuje na ekonomické zhodnocení navrhovného řešení. 

Práce byla vypracována dle zásad pro vypracování diplomové práce, bylo zde 
prokázáno využití teoretických znalostí i praktických zkušeností studentky. Zvolené metody a 
postupy jsou vhodné pro danou problematiku. V práci je též, pro přehlednost, využito grafické 
a tabulkové zpracování.   
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Cíl práce byl splněn. Řešení navrhovaná v diplomové práci lze využít v praxi. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce, dle mého názoru, odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Lze konstatovat, že diplomová práce je na požadované formální a jazykové úrovni. 
Pouze označení nově navrhované pozice (zácvikant) mi nepřijde vhodné.  
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

Diplomová   práce   neobsahuje   žádné   originální   řešení   vhodná   pro   autorské 

osvědčení či patent. 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Vzledem k navrhovanému řešení, které je z velké části postaveno na nové typové pozici 
- zácvikant, navrhuji při obhajobě diplomové práce položit tyto otázky: 



1. Dle jakých kritérií má být vybrán pracovník na tuto novou pozici? 

 

2. Navrhujete jednoho zácvikanta cca na 400 pracovníků. Jak budou řešeny případy, 
kdy bude velký počet nově nastupujících pracovníků v daném obvodu zácvikanta? 

 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně minus (1-) 

 

 

V Pardubicích  dne 30.12.2015 . 
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Ing. Petra Lamberty 


