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Jménostudenta:

IvetaNARovCovÁ

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Hodnotitel - oponent:

Ekonomické posouzenípřínosůmotivačníhoprogramu
v podniku
Ing. Milena Jiřincová

Podnik - firma:
(1 nejlepší,4nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracoviínípráce
C) Teoretický základpráce (rešeršďčást)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět' gramatika)
F) Formáltí zpracovénípráce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizim jazyce
J) Celkovy postup řešeníapráce s informacemi
K) Závéry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkovy dojem zpráce
Nawhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Studentka Iveta Narovcovázpracovala dobře teoretický vstup, mohla však využítvíce rtnných zdrojů
v rámci kůdé kapitoly, aby byl více patrný přístup rizných autoru k problematice. Charakteristika
podniku je vyčerpávajicí zejménadíky využiti ana|ýzyexterníhoa interníhoprostředípodniku, kde je
vidět mimo jiné finančnísituace f'.my. Autorka taképodrobně rozebrala provedenédotazníkové
šetřenía výsledky přehledně porovnáva|amezijednotlivými provozovnami. V práci se podďilo najít
mnohá zlepšujícíopatření,přestožetento typ podniku neposkyuje velký prostor pro všechnydruhy
motivačníchfaktoru. Vzhledem k uvedeným skuteěnostemdoporučuji předloženoubakalářskou práci
studentky Ivety Narovcové k obhajobě před státníkomisí.
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otánky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě:3
Jakým dalšímukazatelem kromě obratu zazartěstnance by se dal měřit ekonomický přínos motivační
politiky pro podnik?
Podporuje firma svézaměstnankyně na mateřskédovolené?(Např. možnostčástečného
úvazkunebo
flexibilní pracovní doby apod.?)

V Plzni. dne9.5.2012
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Podpis hodnotitele

Metodicképozrámky:
' ozračteqýsledekkontrolyplagiátorství,
kteý jste zada|/adoPortálu ZČu aodůvodněte
nížepři odůvodnění
klasiťrkačního
stupně.
^
, Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvaliťtkační
stupeň.
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - 10 vět.
" Stručnězdůvodněte
o ota,ky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvěaŽtři otázky.
Posudekna DP odevzdejtenejpozdějido l|.5.20|2 a na BP do 18.5.2012
KPM'
spolus pracína sekretariát
podpisem modře (pro rozeznáníoriginálu).
Posudekmusíbyt opatřenvlastnoručnÍm

