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Hodnocení práce: 

 

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

Studentka přistoupila k zadanému úkolu zodpovědně, použité metody jsou srovnatelné 
s metodami využívanými v obdobných typech prací.   

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Dosažené výsledky jsou odpovídající vzhledem k použité metodě a naplňují cíl práce. 
Co se týče možnosti praktického využití, domnívám se, že některé z návrhů by mohly být ve 
vybrané společnosti použity, pokud by se podrobněji rozpracovaly, což už by samo o sobě 

bylo na další samostatnou práci. Autorka byla částečně limitována tím, že společnost musela 
zůstat anonymní, ne všude mohla pak podrobněji rozpracovávat analýzu přínosů daných 

návrhů.   

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce dle mého názoru splňuje veškeré normy a předpisy, včetně formálních náležitostí, 
struktury a využití informačních zdrojů a jejich uvedení v textu práce.  

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Práce z pohledu formálních náležitostí splňuje požadavky, jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují, jsou psané jasně a srozumitelně, obsah práce je dobře zpracovaný a 
výsledky jsou prezentovány velmi srozumitelně.  

Některé formální nedostatky neovlivňují celkový dojem z diplomové práce.  

 

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

 

 

 

 



Připomínky a dotazy k práci: 

1. Napadají autorku i nějaké další způsoby, jak podpořit především nábor nových 

zaměstnanců i s ohledem na současnou situaci na trhu práce? 

2. V návrhu číslo 6 autorka popisuje možnost zavedení Flexi Passu v papírově podobě, 

proč zvolila jako návrh tuto formu, která může být méně pohodlná na čerpání i správu?   

3. Má již autorka zpětnou vazbu od vybrané společnosti? Uvažuje firma o realizaci 
některého z návrhů?  

 

 

Práci klasifikuji stupněm:  Výborně minus (1-)  
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