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Hodnocení práce 

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

 Diplomová práce je rozdělena do čtyř přehledných kapitol. První kapitola se zabývá 

teoretickými východisky ekonomické analýzy a je vhodným úvodem do problematiky. 

Autorka vhodně zvolila odbornou literaturu a zdroje ke zpracování teoretické části. Použitá 

literatura je korektně citována. Teoretická východiska jsou ve druhé kapitole vhodně použita 

k provedení ekonomické analýzy společnosti ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o.  

Navrhované řešení řízení stavu vedlejšího kapitálu je založeno na výsledcích 

ekonomické analýzy a je z mého hlediska správné. Návrh týkající se personálního vzdělávání 

ve společnosti je vyhovujícím doplněním. Čtvrtá kapitola dostatečně zhodnocuje navrhovaná 

opatření.  

Obsah práce odpovídá zadanému tématu a můžeme konstatovat, že všechny body 

zadání byly splněny. Cíl diplomové práce byl jednoznačně stanoven a v práci je systematický 

postup směřující k jeho naplnění.    

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

 Autorka se v diplomové práci zaměřuje na zvyšující se stav vedlejšího materiálu a na 

odchod zaměstnanců ze společnosti, které způsobuje ztrátu know-how. Autorka navrhuje 

systém řízení stavu vedlejšího materiálu a projekt komplexního personálního vzdělávání 

zaměstnanců. S návrhy je možné v rámci společnosti dále pracovat a jsou v ALLTUB CENTRAL 

EUROPE s.r.o. využitelné.  

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

 Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům. 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

 Diplomová práce je zpracována přehledně a srozumitelně. 

  



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

 Ne.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Ovlivní dle vašeho názoru současná situace (COVID-19, válka na Ukrajině apod.) 

činnost společnosti? Případně jak? 

Závěr: 

 Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm: A – výborně 
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