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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:1

výborně
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3 4
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Předložená diplomová práce se věnuje problematice personální politiky na příkladu konkrétního
podniku. Práce je velmi kvalitně zpracována, a to jak po formální, tak obsahové stránce. Při čtení
zpracovaného tématu je zřejmý zájem autorky o dané téma. Autorka přistupuje ke každému dílčímu
problému velmi zodpovědně, provedená analýza a též hodnocení jsou provedeny jasně a srozumitelně,
autorka prokazuje, že umí praktikovat získané znalosti do podnikové praxe. Stanovené cíle byly
splněny.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm "výborně".
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
Jaká konkrétní opatření doporučujete dané společnosti zavést ke zvýšení ochoty zaměstnanců vyplnit
dotazník hodnotící kurz či školení?
Jaké právní limity omezují možnost změn v rámci personální politiky v dané společnosti?

V Plzni, dne 9. 5. 2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
2
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.
Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019.
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru
BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).
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