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FAKULTA

EKONOMICKA
KPM

HoDNoCENÍ BAKALÁŘsKÉ pnÁcn
Akademickýrokžíit
Jméno studenta:

Tereza Šteklová

Studij ní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Návrhy pro zefektivnění personálních procesův
podniku

Hodnotitel - oponent:

PhDr. Věra Dvořáková

Podnik- firma:

zČunnr v Pbni

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní
ěást)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zptacování práce (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 zahraniěníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkoqý postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Cílem bakalařsképráce by|a ana|ýzapersonálníchčinnostíve firmě AGC Flat Glass Czech anawžení
změn pro zkvalitnění vybraných personálníchprocesů'V práci by|anavržena opatřenív následujících
oblastech personální činnosti:získávání,výběr a přijímanípracovníků,hodnocenízaměstnanců,
odměňovánízaměstnanců.Studentka t}4o oblasti velmi dobře zana|yzovala a u návrhůse zabývala
předpokládanými náklady,kterébude nutno na rea|izaci změn vynaložit.Studentka prokázala znalost
zpr acovanéproblematiky' C íl bakalářské práce byl splněn.
Vzhledem k uvedeným skuteěnostemdoporučujipředloženoubakalářskou práci studentky Terezy
Šteklovék obhajobě před státníkomisí.

iill;,t

ffi%

FAK'LrA
rx$*&Mlc*A

} zÁPAoocE$|(É
ffi ffi
*
uNrvE*zBY
ry
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otárzkya připomínlry k bližšímuvysvětlenípři obhajobě:3
o zaměstnánímtňeťrrmavyuŽítještějinémetody,nežty,které
Myslítesi, že při hledaníuchazačů
opatření?
uvádítev návrhuzkvalitňujícího

ď.ý1,a/

V Plzni,dne 18.5.2012

Podpishodnotitele

Metodicképozrámky:
I omaětevýsledekkontrolyplagiátorství,
niŽepÍiodůvodnění
kterýjste zada|/adoPortáluzČu a odůvodněte
klasifikačního
stupně.
'Kliknutím na pole vybertepožadovarrý
kvalifikačnístupeň.
" Stručnězdůvodnětenawhovaný klasifikačnístupeň,odůvodnění4racujte v rozsahu 5 . l0 vět.
u otázky a připomínky k bližšírnu
vysvětlenípři obhajobě_ dvéažtÍiotázky.
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do |1,,5,20|2 a na BP do 18.5.2012spolu s pracína sekretariátKPM.
podpisem modře (pro rozemáníoriginálu).
Posudekmusíbý opatřenv|astnoručním

