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kriteria hodnocení práce úroveň 
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:  

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Diplomantka zpracovala prakticky uplatnitelnou práci členěnou do čtyř  kapitol a doporučení. 

V první kapitole autorka definuje základní pojmy managementu. Ve druhé kapitole se 

diplomantka zabývá personálním řízením a představuje jednotlivé personální činnosti. Třetí 

kapitola představuje  vybranou organizaci TMT spol. s r.o. Chrudim. Čtvrtá kapitola je 

z hlediska diplomové práce stěžejní. Diplomantka zde provádí analýzu personálního řízení, 

respektive jednotlivých personálních činností, a to získávání a výběr zaměstnanců, 

vzdělávání, řízení pracovního výkonu, pracovní vztahy a ukončování pracovního poměru. 

Poté následuje pátá část práce – doporučení.  

Diplomantka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a na jejím základě 

analyzovat vybraný problém dané organizace. 

Je možno konstatovat, že cíl diplomové práce byl splněn. 

Diplomová práce splnila požadavky a je možné ji doporučit k obhajobě. 

 



Ot.: Vysvětlete jak chápete část motivačního programu firmy označenou 1. Finanční 

motivace. 
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