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(l nejlepší'4 nejhorší,N-ne|ze hodnotit)

Definovári cílůpráce
Metodickýpostupv}pracování
pláce
Teoretickýzákladpláce (rešelšní
část)
Cleněnípráce(do kapitoi,podkapitol,odstavcli)
Jazykovézpracovánípráce(skladbavět, ganatika)
Formálnízpracovriní
práce
Přesnost fomulací a práce s odbom:finj azykern
Práces odbomoulitclatwou(nomy, citace)
Práce se zahraničnílitelaturou, úIoveňsoutunuv cizímjazyce
Celkovýpostupřešení
a pláce s informacemi
Závěry pÍácea jejich lbrmulace
Splněnícílůpráce
odbomýpiínospráce(plo teorii,plo pra\i)
spolupráceauto.as vedoucímpláce a katedrou
Přístupautolak řešerrí
problematikypráce
Celkový dojernz práce

Do Pořtálu ZčU byl zadanýtento\"ýsledekkoltroly plagiátořstvÍli
Posouzen- neníplagiát
Posouzen- podezřeláshoda
Posouzen.je plagiát
Nawhuji klasifikovatbakalrířskou
práci klasifikačníIn
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velmi dobře

Stručné
zdůvodněninaYrhovanóhoklasifikačního
stupně:3
Předložená
pláce se zabýváanal]izouÍákladůvybranélro
výrobního
podniku'Rešeršní
částpráce
mohlabý zpracovánaponěkudblouběji,oceňujivšaksnahuautorkypojmoutdanétémakomplexně,i
kdyžto místyvedoažnesystematečnostj
a nepřeh]ednosti.
Z práceje patmáosobníznalostautolky
její
zvolenéspolečnosti
AWELD a
situace.Po fonnálníajazykovéstráncepráceobsahujenedostatky
a nepřesnostifu)řeklepy,nedodržcnícitačnínomy, ne zcela vhodnéjMykové obraty,graÍické
zpracování)'
Je zřejmé,žealrtorkamá přel]ledo nr{kladech
společnosti
ajejich v:Ívoji,kvalitupráce
jazykovéprostředky'Za silnoustriinkupráce
všakzbýečněsniŽujípředevšírn
nevhodněpoužité
považujikapitolu 5 . návrlry a doporučení,
kdy autorkavolí naprostokonlt.rétní
rnožnostia doporučení
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plo společnost.
Po obsahové
skáncepovažujipráci za zdařilou,jen by snadzasloužilaúce časunajejí
ještěstupněm
doladění.Talctonal,thuji práci hodnotitpředevšímvzhledemk nal'rženj'rrrdoporučerrím
velmi dobře'

!}svět|eoipři obbajobé.:
otázky a pÍipomiíkyk bližšimu
1)ve svépráci uvádíte(str'46),''.'. spokojenýzaměstnanec
odvádílepšívýkonynežzaměstnanec
nespokojený z tohoto důvodujezvyšovánímzdoých nákladů,ale i poskýovránízaměstnaneckých
výhodabenefitůvelicedůleŽitoumotivacíprozaÍněstnance....|.Považujetezr'yšovánímzdyza
efektivnímotivačnínástoj?
2) Ve svépráci nawhujetepoměmězajímavádoporučení
pro společnost.
seznámilajstes nimi vedení
společnosti?Uvažrrjespole&tosto zavedeníněkteťichz nich? Kteréz Vašich náwhůpovažujeteza
neivíznamněiší?

V Plzni,dne13.1.2014
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Podpishodnotitele

Metodicképoa.ím]<y:
I označtevýsl€dek konťrolyplagiátodví,
kteď jste zadatlado Portálu ZčU a odůýodíěť€ žepři odůvodnění
klasifikačního
stuptrě'
^
. K]iknutímna pole lrybert€ požadovaý
kvatifikačnístupeň'
, siÍučnězdůvodnětenavrhovanýklasifikační
stupeň'odůvodnění
zpracujtev lozsahu 5 . 10 vět'
' otázlry a připomínkyk bližšínuq'světlení pii
obhajobě' dvě ažři otázky.
Posudekodevzdejte
rYtištěnýoboustřanněna seketariátKFU, FEK ZČU nejpozdějido 15' 1. 2014' Posudekmusíbý
podpisen nodře (plo rozeznáni oÍieinálu)'
opatřenvlastnonrčním

