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FEK ZČU

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovénípráce(skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov ání práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
1
stupněm:
Nawhuji klasifikovat BP/DP klasiťrkačním
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Práce je zaměřena na problematiku vyskýu konfliktů v prostředí zemědělskéhodruŽstva.Práce ja
jasně a přehledně strukturovrínaa sleduje naplnění stanovenéhocíle. Teoretická částje orientační
(napříkladponěkud zjednodušeněje pojata problematika příčinkonfliktů, metod řešeníkonfliktů, není
postiženaspecifika meziskupinových konfliktů apod.) JelikoŽ se jedná o oblast poměrně širokou,bylo
by dobrévymezit, na co se studentpřímo zalněÍív praktickéčásti.V níjsou využity velmi vhodně
zvolenémetody získávénípoznatků.Poznatky získanémetodou pozorování by mohly byt v práci
prezentovány izapomoci kvantifikace: kolik jednotliých typůkonfliktů bylo pozorováno, kolik se
jich zúčastniloosob apod. Širocepojďé dotazníkovéšetřenítakémohlo bytprezentoviíno
přehlednějšíma úplnějšímzpůsobem(např. s vyrržitímtabulky místo grafrr).Velmi zajímavétaké
mohlo bý propojeníjednotlivych qýstupů,cožby například umožnilo identifikovatvztahy mezi
vnímáním otganízacea úěastív konfliktech. I přesto je možno konstďovat , že práce splnila na velmi
dobréurovni stanovený cíl.
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předloženoubakalářskoupráci studentak
Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučuji
obhajoběpřed státníkomisí.

otá.zky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajobě:,
Analyzujte(alespoňněkteré)skupinyvrímiidentifikovanýchkonfliktníchsituacía uveďte četnost
jejich qýskytu,období,kdy k nim došlo,případněpočtyúčastníků
v těchtosituacích(eJi to z vašich
zéznarrflzji stitelné).
určit,kterétypy konfliktníchsituacíby pozitivně ovlivnila jednotlivávámi navrhovaná
Bylo by možné
opatření?

tpÁtV Plzni, dne15.5.2012

Podpid hodnotitele

Metodicképomámky:
I ontaěte
níŽepři odůvodnění
kteý jste zada|ladoPortáluzČu aodůvodněte
ýsledek kontrolyplagiátorství,
stupně.
klasifikačního
,^Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň.
' Stručnězdůvodněte
zpracujtev rozsahu5 . l0 vě1.
nawhovanýklasifikační
stupeň'odůvodnění
u otazý a připomínkyk bližšímu
_
při
vysvětlení obhajobě ďvě aŽtŤiotázky.
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do 11.5.2012a na BP do |8.5.20|2spolu s pracína sekretariátKPM'
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozeznáníoriginálu).

