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Hodnocení práce:
Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod:
Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol a obsahuje i úvod i závěr. Autorka text
vhodně strukturovala a doplnila vhodně řadou tabulek a obrázků. V první kapitole autorka
charakterizuje teorii adaptace zaměstnanců. V druhé části charakterizuje společnost Správu
železniční dopravní cesty, státní organizaci, a její současný systém adaptace zaměstnanců.
třetí a čtvrtá část je věnována trainee programu a assesment centru a jeho ekonomickému
zhodnocení v rámci hodnocené společnosti.
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:
Cílem práce bylo navrhnout trainee program pro zapracování nových zaměstnanců na
administrativních a provozních pozicích Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
a zhodnotit navrhované řešení. Celkově lze konstatovat, že autorka se velmi dobře
zorientovala v dané problematice. Ocenit lze i její orientaci prostředí tak velké organizace,
jakou Správa železniční dopravní cesty je. Práce s literaturou je na standardní úrovni, citace
jsou používány vhodně a v přiměřeném množství. Třetí a čtvrtá kapitola navrhuje praktické
řešení, které je v rámci organizace využitelné. Řešení je popsáno výstižně, jasně a lze jej bez
problémů okamžitě aplikovat. Cíl práce byl z tohoto pohledu zcela splněn.
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům:
Diplomová práce je zpracována v souladu se zákonnými normami. Autorka používala
dostupnou literaturu, dostupné veřejné zdroje i interní materiály Správy železniční dopravní
cesty - interní normy a předpisy vhodně a na velmi dobré úrovni. Na základě použití dostupné
literatury se velmi dobře zorientovala v problematice.
Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.):
Formální náležitosti jsou v práci v pořádku. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují, jsou psané jasně a srozumitelně. Textová a, tabulková i grafická část je vyvážená.
Svým obsahem je práce velmi dobře zpracována, ač není příliš rozsáhlá. Výsledky jsou

prezentovány velmi jasně a srozumitelně a jsou vhodně doplněny grafy a tabulkami. Celkově
je diplomová práce dostatečně přehledná a srozumitelná.
Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.? NE

Připomínky a dotazy k práci:
Diplomová práce je celkově zdařilá, splnila svůj cíl. Diplomová práce naplňuje všechny
náležitosti požadované předepsanou metodikou, je obsahově přesná, dobře popisuje
problematiku. Doporučuji práci k obhajobě.
Otázky k diskuzi při obhajobě diplomové práce.
Proč považujete za vhodné aplikaci assessment centra právě ve společnosti Správa
železniční dopravní cesty?
Co považujete Vy osobně za to za nejdůležitějí, co by si měl nový zaměstnanec odnést
z Trainee programu?
Práci klasifikuji stupněm: Výborně (1)
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