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Jménostudenta:

Aksana TATARYNAVA

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Proces orientace v podniku

Hodnotitel - oponent:

Ing. Milena Jiřincová

Podnik - firma:
(1 nejlepší,4nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovrínícílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
část)
C) Teoretický základpráce (rešeršní
práce
(do
podkapitol,
D) Clenění
kapitol,
odstavců)
E) Jazykovézpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracovánípráce
G) Přesnost formulací apráce s odborn;funjazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešenía ptáce 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
I
Navrhuj i klasifikovat BP/DP klasifi kačnímstupněm:
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Studentka Aksana Tatarynava v úvoduvelmi dobře představila metodologii, podle kterépostupovala.
Teoretická částje velmi obsáhlá, ale častose zde vyskýují zbytečnědlouhédoslovnécitace jiných
autoru. oceňuji vytŽití velkéhopoětu zdrojůjak tištěných,tak ostatních.V praktickéčástiautorka
podrobně popsala stávajícísituaci ve firmě pomocí kombinace několika metod. Provedla zajímavé
dotazníkovéšetření,kterélkénalo míru spokojenosti zaměstnancůs orientačnímprocesem v podniku a
z těchto výsledkůvyvodila konstruktivní návrhy, kterémůžepodnik vyuŽít.Vzhledem k uvedeným
skutečnostemdoporuěuji předloženoubakalářskou práci k obhajobě před státníkomisí.
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otázky a připomínky k bližšímu
vysvětlenípři obhajobě:J
Máte jiŽ zpětnouvazbuz podniku?(Tzn. zďavyužili nebovytržijíVašenávrhy.)
v podniku.Jak by se změnily, pokudby vedeníVaše
Vyčíslilajste nríkladyna adaptacizaměstnanců
přijalo
návrhy
a využilo?
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Podpishodnotitele

Metodicképoaámky:
' ozračteuýsledekkontrolyplagiátorství,
kterýjste zadal/ado PortáluzČv aodůvodněteniŽepÍiodůvodnění
klasífikačního
stupně'
..
Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvaliťrkační
stupeň.
, stručnězdůvodněte
nawhovanýklasifikační
zpracujtev rozsahu5 - 10 vět.
stupeň,odůvodnění
o otázky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvěaŽtři otázky.
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do 11.5.2012a na BP do 18.s.20|2spolu s pracína sekretariátKPM'
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozeznáníoriginálu).

