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Hodnocení práce 

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

Přístup studenta hodnotím velmi dobře. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních 
kapitol, které na sebe logicky navazují. V první kapitole student charakterizuje problematiku 
vzdělávání zaměstnanců na teoretické úrovni. Druhá část se zaměřuje na současný stav 
odborné přípravy staničních zaměstnanců daného podniku a popisuje požadavky na odbornou 
způsobilost zaměstnanců, zkoušky potřebné na konkrétní pracovní zařazení a i délku výcviku. 
V této části student také provedl rozhovor s vedoucím zaměstnancem podniku. Třetí část 
navrhuje úpravy ve vzdělávání zaměstnanců na základě analýzy současného modelu přípravy 
a hloubkového rozhovoru s vedoucím pracovníkem. V poslední kapitole student zhodnotil 
navrhovaná řešení a výsledek své práce ukázal na konkrétních příkladech.      
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Práce poukazuje na konkrétní nedostatky ve výcviku zaměstnanců společnosti ČD 
Cargo, a.s.  Výsledky, které vyplynuly z analýzy současného stavu, potvrdil i vedoucí 
pracovník při hloubkovém rozhovoru. K zlepšení procesu vzdělávání zaměstnanců, student 
navrhl v první řadě analýzu vzdělávacích potřeb. Ta by se následně měla projevit ve změně 
obsahu a délky přípravy kurzů k jednotlivým odborným zkouškám a změně v délce výcviku 
zaměstnanců na konkrétní pracovní pozice. Student navrhl také změnu místa výcviku pro 
funkci vozmistra v Ústeckém kraji, kde by opět došlo především v úspoře času. Všechny tyto 
změny hodnotím kladně a byly by přínosné jak pro podnik, tak pro samotné zaměstnance. 
Praktické využití této práce v určitém rozsahu se tak ukazuje jako možné.      
	

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 
Diplomová práce splňuje předepsané normy a dané požadavky.      
 
 
 



	

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 
Diplomová práce je dobře strukturovaná a jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují. Student vhodně použil několik obrázků a text doplnil také o přehledné 
tabulky.      
	

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 
 
Připomínky a dotazy k práci: 

Naznačil vedoucí pracovník při rozhovoru skutečnost, že by společnost ČD Cargo v 
nadcházející době uvažovala o nějaké změně v systému vzdělávání zaměstnanců?      
 

Práci klasifikuji stupněm:  A - výborně 
 
 
 
V Děčíně dne 24. 05. 2019 .      

……………………………….. 

            Ing. Martin Žáček 


