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Téma bakalářské práce:  Sociální klima na pracovišti "open space"  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. 

Podnik – firma:  FEK ZČU v Plzni 
 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 
B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1
     dobře  

 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

 

 

Autorka si zvolila aktuální téma, při jehož zpracování však bohužel nezachovala proporcionalitu 
teoretické, analytické a návrhové části bakalářské práce. 
 

V teoretické části vysvětluje základní pojmy vztahující se k tématu bakalářské práce, čímž dokazuje 
znalost odborné terminologie. Pracuje však se zastaralými literárními zdroji (staršími 5ti let) a opomíjí 
zahraniční literaturu. Analytická část je založena na dotazníkovém šetření, jehož prostřednictvím 
identifikuje slabé stránky v oblasti sociálního klimatu u organizace Aimtec.  Návrhová část je bohužel 
nepropracována (pouze 3 stránky textu) a má pouze ideový charakter. Postrádám ekonomické 
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Metodické poznámky: 
1)Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2)

 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3)Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 
 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  
do 20. 5. 2019.  
  
Nově:  
Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

BP nebo DP_příjmení studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 
 

posouzení navrhovaných opatření např. v oblasti vzdělávání či teambuildingových akcí. Studentka 
nevyužívá znalosti z podnikové ekonomiky a finančního řízení získané během bakalářského studia 

 

Za slabou stránku bakalářské práce rovněž považuji absenci výzkumných otázek a hypotéz. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
 

 

1.Ve své bakalářské práci se zabýváte analýzou sociálního klimatu ve společnosti Aimtec. Otázka: 
Jaký byl vývoj výdajů do této oblasti v časové řadě 2010 – 2018 a jaký se předkládá trend?  

 

2. Ve své bakalářské práci navrhujete na str. 71 vzdělávání zaměstnanců.  Představte státní zkušební 
komisi benchmarking alespoň tří školících institucí, které byste vzala v úvahu a rozhodněte se pro 
jednu z nich. Své rozhodnutí zdůvodněte. (Vaše rozhodnutí pro společnost Eufrat není nikterak 
ekonomicky podložené).            
 

 

 

 

 

V Plzni, dne 8.5. 2019        Podpis hodnotitele  
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