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Cílem práce je analýza řízení lidských zdrojů v organizaci
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce je členěna do pěti částí : teoreticko-metodické a definiční v oblasti managementu a
řízení lidských zdrojů, třetí kapitola popisuje vybranou organizaci EPIS sro.. Těžiště práce
jsou čtvrtá a pátá kapitola v nichž diplomant nejprve analyzuje řízení lidských zdrojů
v organizaci a následně navrhuje doporučení ke zlepšení současného stavu.
Autor splnil požadavky na tento typ prací kladené, splnil vytyčený cíl avšak práci chybí větší
hloubka zpracování. Proto hodnocení známkou velmi dobře.
Otázky :
1. Vymezte rozdíly ve strategii zabezpečování lidských zdrojů a v podnikových
strategických plánech.

2. Vašeho dotazníkového šetření se zúčastnily 24 zaměstnanci. Posuďte tento počet
z hlediska relevantnosti získaných údajů.
Práce

je doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

Velmi dobře

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

Oponent diplomové práce:
Jméno, tituly: Doc. Ing.Jaroslav Pakosta, CSc
Podpis:
V Pardubicích dne: 15.5.2017

