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BAKALARSKE

PRACE
AkademickÝ rok 20|1l20l2

Jméno studenta:

Tatarynava Aksana

Studij ní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Proces orientace v podniku

Hodnotitel - vedoucí práce:

PhDr. Milan Jermář. Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhorší,
Kritória hodnocení:
N.nelze hodnotit)
A) Definovríní
cílůpráce
B) Metodickýpostupvypracovánípráce
C) Teoretickýzáklad práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol,podkapitol,odstavců)
E) Jazykovézpracovanípráce (skladbavět, gramatika)
F) Formálnízpracovánipráce
G) Přesnostformulacía práce s odbornýmjazykem
H) Práce s odbornouliteraturou(normy,citace)
D Práce se zahraniěníliteraturou,úroveňsouhrnuv cizímjazyce
J) Celkový posfupřešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínospráce (pro teorii,pro praxi)
N) Spolupráceautoras vedoucímpráce a katedrou
o) Přístupautorak řešeníproblematikypráce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zČv aylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen- neníplagiát
Posouzen- podezřeláshoda
Posouzen- je plagiát
stupněm:2
Navrhuji klasifikovatbakalařskoupráci klasiťrkačním

12

3 4 N

XNDTT
XtrTNN
XTNNtr
XTtrNN
TXNNN
XTNTtr

trxnnn
NX!NT

xnn!!
XT!!N
nx!tr!

XTNNN
NXTND
XtrNNN

XtrT!!

xnnnn
X

n
n
vÝborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Bakalařská práce je zaměřena na ana|ýzuprocesu orientace nových zaměstnancův prumyslovém
podniku. Je zpracovánav souladu se stanovenými zásadami. Práce je přehledně a logicky uspořádaná.
Splňuje formální i obsahovénáleŽitosti. Vhodně využíváodbomou literaturu, zevrubně charakterizuje
pojmy a součástiprocesu orientace. V prakÍickéčástije rozebrrínproces orientace v dané
důležité
firmě. Je vyuŽito i dotazníkovéšetření,jehožpoznatky jsou přehledně prezentovány. Cíle bakalářské
práce byly naplněny.
V posouzeníplagiátorství byla naIezenashoda 6oÁ'která se týkala formulací v teoretickéčásti,zdroj
byluveden. Proto bylo zvoleno posouzení- neníplagirít.
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Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloŽenoubakalářskoupráci studentkyk
obhajoběpřed státníkomisí.

otáz|ry a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajoběa:
realizacevámi navrŽenýchopatření.
Uveďte hlavnírizikaúspěšné

V Plzni, dne15.5.2012
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Podpishodnotitele

Metodicképoznámky:
l ozračtevysledekkontrolyplagiátorství,
nížepři odůvodnění
kteý jste zaďa|/adoPortáluzČv aodůvodněte
stupně.
klasifikačního
2 Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň.
3 Stručnězdůvodněte
zpracujtev rozsahu5 . l0 vět.
stupeň'odůvodnění
nawhovanýklasifikační
o otž.izkya připomínkyk bližšímuvysvětlenípři obhajobě_ dvě ažtři otá7ky.
KPM'
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do 1l.5.20|2 a na BP do 18.5.2012spolu s pracína sekÍetariát
Posudekmusíbýt opařen vlastnoručnímpodpisem modře (ptorozentáníoriginálu).

