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HODNOCENI
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BAKALARSKE

PRACE
Akademický r ok 201Í/20|2

Jméno studenta:

Iveta Narovcová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Tóma bakalářské práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce:

Ekonomickó posouzenípřínosůmotivačníhoprogramu
podniku
v
PhDr. Věra Dvořáková

(1 nejlepší,4nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnoceni:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
část)
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramďika)
F) FormáIní zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
o Celkový postup 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 práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zču aylzadaný tento ýsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen. neníplagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen . je plagiát

Navrhuj i klasifikovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:2
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Cílem bakalářsképráce bylo posouzeti stávajicíhomotivaěního programu ve firmě STTEN, s. r. o.'
návrh opatření,která by mohla zvýšitmotivaci zaměstnancůťrrmya véstke zvýšeníjejich pracovního
ženy,ťtrmasezabývá opracováním a kontrolou gumovéhotěsnění
výkonu. Ve firmě pracují pŤevéňně
pro automobilový prumysl, motivujícípro zaměstnanceje předevšímfinančníodměna, pracovní doba,
jistota prácovního místa.Pro získiíníinformací o stavu motivace ve ťrrměvyužíIastudentka
dotazníkovéšetření,jehož výsledky v práci vyhodnotila' porovna|amezi sebou jednotlivé
provozovny,stanovila pořadí podle důleŽitostipro zaměstnance u jednotlivých motivaěních
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stavu motivování ve firmě s cílem zvýšit
faktoru.Vyústěnímpráce byl návrh na zlepšenísoučasného
výkonnost pracovníkůa následně zvýšit ekonomicképřínosy jejich práce. Cíl práce byl splněn, byla
navrženařadaopatřeníke zvýšenícelkovémotivace zaměstnancůfirmy.
Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloženoubakalářskou práci studentky Ivety
Narovcové k ohajobě před státníkomisí.

otázky a připomínky k bližšímulysvětlení při obhajoběa:
Máte informace o tom, žeby ve firmě probíhalopravidelnépracovní hodnocení(pohovor), kteréhose
zúčastňujezaměstnanec, nadřízenýa pracovník personálníhoútvaru?Pokud ano,jak častotato
hodnoceníprobíhají,j sou pravidelná?

V Plzni,dne17.5.2012

s""/)
d6a/'*'o/
Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
l
označte ýsledek kontroly plagiátorství, kteý jste zada|lado Portálu ZČts a odůvodněteniže pÍi odůvodnění
klasifikačníhostupně.
,.
Kliknutím na pole vyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
,
Stručnězdůvodnětenawhovaný klasifikačnístupeň, odůvodněnízpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
o
otéuky a připomínky k bliŽšímuvysvětlení při obhajobě - dvě aŽ tři otázky.
Posudek na DP odevzdejte nejpozději do 11..5. 20|2 ana BP do t8.5.2012 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen v|astnoručním podpisem modře (prorozeznání originálu).

