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HODNOCENÍ DIPLoMovÉ PRÁCE
Akademický r ok 2016 l 2017

Libuše Hrušková

Podniková ekonomika a management

Multikulturní motivace a spolupráce

Ilodnotitel - vedoucr Zdeněk Hruška, Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhoršío N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracoviíni práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část)

D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovinipráce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracov Íni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniění literaturou, úroveň souhrnu v clzim jazyce

J) Celkový postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkoý dojem zpráce

Do Portálu zču rytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezŤe|á shoda

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Práce se zabýváakfuální problematikou multikulturality v podnikové praxi. Autorka se zabývala

především motivační složkou personalistiky, k čemuž provedla odpovídající rešerši. Pečlivě byla

ana1yzovina situace ve zvoleném podnikatelském subjektu, pro který autorka zpracovalamotivační

proglam. Tento program obsahuje veškeré stěžejní části' nicméně některé zníchlr z1{9uzi1y hlubší

analýzuaprecizaci. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm VELMI DOBRE'.
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otázl<y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

1. Bude Vámi navržený motivační program uplatněn ve zvolené organizac1?

i#rt'r:á'':oijol$"'* 
je častá absence jednatele společnosti. MůŽe podnik úspěšně fungovat i za

YPlzni,dne 11. 1.2017

Metodické poznátiql:

I označte qýstedek kontroly plagiátorství, kteý jste zaďal/ado Portálu ZČu aodůvodněte niže pŤiodůvodnění
^ 

klasiÍikačního stupně.

í 5]'T':'-':a pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
Ďilucne zduvodněte navrhovaný klasifikační stuq9ň' oďůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.4 otazky a připomínky k bližšímí ',J*b'ili ott u1oue - arc i{iri otaa.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný na sekretariát KFU, r'pr zČu do termínu stanoveného katedrou (viz strankykatedry)' Posudek musí bý opatřen vlastnáruer'im podpisem modře (pro rozeznánioriginálu).


