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Hodnocení práce 

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

Téma, které autorka zvolila, je v současné době aktuální a velmi zajímavé. Mnoho 

společností se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců především s ohledem na aktuální 

stav na trhu práce. Cíl práce byl jasně stanoven a velmi vhodně bylo shrnuto i dosažení tohoto 

cíle v závěrečné části. Autorka přistoupila k danému tématu pečlivě a zodpovědně. Zvolila 

velmi širokou škálu odborné literatury a zdrojů. Velmi pozitivně hodnotím dotazníkové šetření 

a výstup týkající se odměňování zaměstnanců za doporučení nového zaměstnance. Možná bych 

doporučila se zamyslet na tím, že tento návrh musí být projednán i se sociálními partnery. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Diplomová práce je přehledně strukturována. Navrhované postupy a opatření jsou 

v praxi využitelné. Výsledky jsou prezentovány s ohledem na cílenou skupinu správně. Změna 

kariérního webu a evidence informací od přijímaných zaměstnanců je aplikovatelná téměř 

okamžitě – při přijetí technických opatření. Další dva návrhy – odměňování zaměstnanců za 

doporučení zaměstnance a vyčlenění zaměstnance jako náborového experta jsou využitelné, 

dokonce o nich Správa železnic uvažuje, ale je před tím potřeba jednat se sociálními partnery.   

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Struktura práce, použití zdrojů, odkazy a citace odpovídají stanoveným normám. 

Diplomová práce je zpracována přehledně. Interní předpisy a normy jsou správně 

interpretovány.  

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Po formální stránce považuji práci za formálně správnou, dobře strukturovanou a 

přehlednou.  

 

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



 

Připomínky a dotazy k práci: 

Zajímalo by mě, jak by sama autorka odpověděla na otázky z dotazníku, především co 

se týká odměny a její výše. Dále bych se ráda dozvěděla, co ona sama považuje za největší 

slabinu Správy železnic s ohledem na téma práce.  

 

Práci klasifikuji stupněm:  A - výborně 
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