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BAKALARSKE

PRACE
AkademickÝ rok 20|| /2012

Jméno studenta:

Ing. Jakub Founě

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Typy konfliktů a jejich příčiny ve Íirmě

Hodnotitel - vedoucí práce:

PhDr. Věra Dvořáková

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracoviínípráce
C) Teoretický záklaďpráce (rešeršní
část)
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizim jazyce
J) Celkoqi posfup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím ptáce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zču aytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníplagiát
Posouzen . podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát
2
Navrhuj i klasifi kovat bakalářskou práci klasifi kačnímstupněm:
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného k|asifikačníhostupně:3
Cílem práce byla ana|ázastávajícísituace a návrhy na sníženívýskyu konfliktů v Zemědělském
druŽstvu ZáboÍí,Student v tomto družstvupracuje, a proto mohl využítmetodu zúěastněného
pozorování, souěasně využil dotazníkovéšetřenípro zjištěnípostojůzaměstnancůk výšezmíněnému
problému.Výsledky pozorování studentzapisoval do Zápisníku konfliktů, získanéinformace roztřídil
do skupin a vyhodnotil je. V návrhové ěásti zpracoval doporučenípro zavedeníopatření,která by měla
sníŽitčetnostvýskyu konfliktů na pracovištíchdruŽstva,
Cíl bakalářsképráce byl splněn. Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloženou
bakalářskou práci studentaIng. Jakuba Founě k obhajobě před státníkomisí.
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otánky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajoběa:
Myslíte si, že se Vám podaří přesvědčitmanagementdružstvao tom, Že navrhovaná opatřenímohou
byt přínosempro zlepšeníekonomické situace - povedou ke zvýšenívýkonnosti a loajality
zaměstnanců,zlepší se mezilidské vztahy' motivovanost zaměstnancůa snížíse fluktuace?
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V Plzni. dne15.5.2012

r,"n,nť;n.a/
Podpis hodnotitele

Metodicképoznámky:
l Omaěte
nížepři odůvodnění
ýsledek kontrolyplagiátorství'kteý jste zada|/adoPortáluzČu aodůvodněte
klasifikačního
stupně.
^
, Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň.
, Stručně
zpracujtev rozsahu5 . l0 vět.
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zdůvodněte
o otázky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě* dvě aŽtŤiotázky'
spolus pracína sekretariát
KPM.
Posudekna DP odevzdejtenejpozdějido |l.,5.2012 a na BP do 18.5.2012
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozezrráníoriginálu).

