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BAKALARSKE

PRACE
AkademickÝrok 2012/2013

Jméno studenta:

Ivana Siegerová

Studij ní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Proces orientace a adaptace v organizaci

Hodnotitel - vedoucí práce:

PhDr. Věra Dvořáková

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
práce
A) Definovrínícílů
B) Metodický postup vypracování práce
část)
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovénípráce(skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracovrínípráce
G) Přesnost formulací apráce s odborny1mjazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniěníliteraturou, úroveňsouhrnu v cízímjazyce
J) Celkornýpostup 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
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Do Portálu zČa nytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníplagiát
Posouzen - podezÍe|áshoda
Posouzen - je plagiát
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Navrhuj i klasifi kovat bakalrířskoupráci klasiťrkačním
stupněm:2

ýborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Cílem bakalářské práce studentky Ivany Siegerovébylo identifikovat a zhodnotit proces orientace a
adaptacezaměstnancůpodniku Zbitovia, a. s. a nazák|adě ana|ýzy aktuální situace v podniku
navrhnout opatření,která by vedla k zefektivnění procesu orientace a adaptace v podniku tak, aby byla
přínosemjak pro zaměstnance' tak i pro zaměstnavatele.
V první ěásti práce se studentkazabývaIateoretickým vymezením problému,ve druhéčásti
ana|yzovala proces orientace a adaptace v podniku Zbirovia - zďe využila v práci uvedenéteoretické
poznatky. Studentka zpracovala a vyhodnotila dotazníkovéšetření,na zálk|aďěvýstupůz tohoto šetření
identiťrkovalaproblémovéoblasti procesu orientace a adaptace a navrhla opatření,která by měla vést
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k zefektivněnítohoto procesu. Pro získánídalších iďormací o tomto procesu vedla rozhovory
s vedoucími pracovníky i zaměstnanci podniku.Cíl práce byl naplněn' Práce je prakticky využitelná ve
firmě Zbirovia, a. s.
Vzhledem k uvedeným skutečnostemnavrhuji bakalařskou práci studentky Ivany Siegerové
k obhajobě před státníkomisí.

otáLz$ a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajoběa:
1. Ve svépráci uvádíte skutečnost,žeje velkým problémemzískatkvalifikovaného kováře, protože
tento učebníobor zarik|. NeuvaŽuje tedy vedenípodniku o tom, žeby naváza|o spolupráci se střední
školou' technicky zaměřenou, který by byla schopna vychovat specialistu - kovtíře? ( na náklady na
vyučeníby podnik částečněpřispíval, s budoucím zaměstnancemby uzavŤelsmlouvu o nástupu do
podniku).

V Plzni,dne9.5.2013
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Podpis hodnotitele

Metodicképoznámky:
I ontaěternýsledek
kontrolyplagiátorství,
kteý jste zadallado PortáluzČv a odůvodněte
nižepÍiodůvodnění
klasifikačního
stupně.
^
, Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvaliťrkační
stupeň.
, Stručnězdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
o otazky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvéažfri otázky.
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbýt opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozezráníoriginálu).

