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HoDNoCENÍ BAKALÁŘsKÉ pnÁcn
Akademickýrok 201|/20|2
Jméno studenta:

Šteklová Tereza

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářskó práce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

Návrhy na zefektivnění personálních procesův
podniku
PhDr. Milan Jermář. Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Defrnování cílůpráce
B) Metodický postup vypracoviánípráce
C) Teoretický základ práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, cítace)
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 zČa nytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníplagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát

Navrhuj i klasifi kovat bakalářskou práci klasifi kačnímstupněm:2
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasiÍikačníhostupně:,
Bakalrířská práce by|azaměřena na hledtínímoŽnostípro zefektivnění personálníchprocesů
v prumyslové organizaci. Práce je vhodně strukturována,je psána přehledně, sledujejasnou logickou
linku. Studentka se sezniímila s literaturou relevantník tématice.Podstatnou částpráce tvoÍíana|ýzaa
hodnocenípersonálních procesů.Je vyvžítahlavně metoda rozhovoru a analýza organizačních
dokumentů.Pro hlubšínaplněnícílůpráce by mohlo byt použito buď analyičtějšíhopřístupu
k dotazovríní(některékvantitativní ukazatele), případněalespoň orientačníhodotazníkovéhošetření

.
p,

FAxUfi"TA
[X0N0Ís|cHA
;ÁpAÍ}0e
E$Kt
l,slv€ ! {Z|ťť
xl p{ř${i

FAKULTA EKoNoMICKÁ
KPM

tak aby byla zjištěnazpětnávazbaze stranysamotnýchzaměstnanců
podniku.Práce vychéní
ze
stanovenýchzásaď.Cíle prácebyly naplněny.HodnocenívýborněaŽ velmi dobře.
Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloženoubakalářskoupráci sfudentkyk
obhajoběpřed státníkomisí.

otár;$ a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajoběa:
PosuďtemoŽnéobtiže- rizika při zavedenívélninavrhovaného
systémuodměňování(viz s. 62),
Bylo by moŽnonavrhnoutnějakáopatřeníi pro samotnýstyl (nebosystém)prácepersonálního
útvaru?

V Plzni. dne15.5.2012

15r
Podp\s hodnotitele

Metodicképoarámky:
l označternýsledekkontroly plagiátorství,kteý jste zaďa|/ado Portálu zČt.l aodůvodněteniŽe při odůvodnění
stupně'
klasifrkačního
'Kliknutím na pole vybertepoŽadovanýkvalifikačnístupeň.
, Stručnězdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - 10 vět'
o otaz$ a připomínkyk bliŽšímuvysvětlenípři obhajobě_ dvéažŤi otéuky.
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do 11.5.2012 a na BP do 18.5.2012spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbýt opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozezriíníoriginálu).

