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Další hodnocení:
Práce se zabývá specifickou oblastí personalistiky, a to HR informačním systémem. Cíl práce je vymezen
srozumitelně, nicméně velmi ambiciózně. Vhodnější by bylo - návrh optimalizovaného řešení cloudového
systému ... (nikoli implementace). Teoreticko-metodologická část práce vychází z rešerše odborné literatury.
Použité metody jsou odpovídající. V praktické části práce autor postupoval logicky a se znalostí problematiky. Je
vidět, že se v dané oblasti dobře orientuje a má praktické zkušenosti.
Otázka č. 1 vztahující se k tématu práce:
Při zavádění nových postupů se často vedoucí pracovníci setkávají s neochotou na straně zaměstnanců. Jak lze
tuto "bariéru" překonat? Co byste doporučoval?
Otázka č. 2 vztahující se k tématu práce:
Jaké jsou, podle Vás, největší hrozby při práci s cloudovými uložišti (big daty)?
Otázka č. 3 vztahující se k tématu práce:

Ostatní otázky vztahující k tématu práce:
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