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Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší'4 nejhorší' N.nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretic{ý základ práce (rešeršní
část)
D) Cleněnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracověnípráce (skladba vět, gramatika)
F') Formální zptacování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveň souhrnu v cizím jaryce
J) Celkoqý postup řešeníaprárces informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii' pro praxi)
N) Přístup autora k řešeď problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímsfupněm:1
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Stručnézdůvodnění navrhovaného klasffikačního stupně:2
Bakalářská práce se zabývá oblastí adaptability nových pracovníkův podniku Zbirovia a.s. Zbiroh.
V úvodníčásti práce jsou vymezeny a charakterizoviány základní pojmy z oblasti personalistiky. Dále
se práce zabývá teorií vyhledávrání a výběru zaměstnanců a motivací zaměstnanců v organizaci . Po
charakteristice podniku Zbirovia, a.s. je popsrínproces vyhledávaní a adaptacenových pracovníkůve
firmě. Těžištěmpráce je pak dotazníkovéšetření,kteréhose zúčastnilo 89 respondentů.Návratnost
dotazníkůbyla 640Á. Na základě zpracovaných ďotazníku byly vyhodnoceny problémovéoblasti
orientace a aóaptace zaměstnancůve společnosti.Y závěru práce jsou zpracovány návrhy ke zlepšení
zjištěných problémových oblastí. celkově je práce zpracována na velmi dobré úrovni, nicméně není
vhodné pro absolventskou práci, aby nánry kapitol a subkapitolbyly zvýrazněnébarevným textem. U
tabulek a obrrízků by bylo vhodné u zdrojů uvádět i rok zpracování. Lze konstatovat, že po formální
stránce i přes výše uvedenénedostatky, je práce zpracovénana velmi dobréúrovni' citace i pouŽité
zdtoje jsou v práci řádně označeny. obtazky a tabulky se vztahují k obsahu práce a jsou přehledně
zpracované.Posluchačka svojí prací prokána|a svoje schopnosti aplikovat teoretickéznalosti v
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praktickérovině a to včetněvyvození příslušnýchzétvéri.
Doporučujiproto práci k obhajobě a její
hodnocenístupněm výborně.

ot'ízlry a připomínky k bližšímu
vysvětlenípři obhajobě:3
1. Myslíte si, Že by bylo řešenímfluktuacea staléhonedostatkupracovníkův odděleníkovt{ma
zvýšeníplatovéhoohodnocenína tétopozici ?
2. Na straně53 uvádítesituaci při rozdělovaní takzvanýchprémií.Má tato složkamzdy smysl, pokud
pracovníci týo prémiebez ohleduna pracormíqýkon ?
dostrívají
jste
Jakéby
navrhovalařešenítétosituace ?

V Plzni,dne 18.5.2013

Podpishodnotitele

Metodicképoarámky:
,rKliknutÍmna pole
vybertepožadovanýkvalifikačnístupeň.
4 stručnězdůvodnětenawhovanýklasifikačnístupeň,odůvodněn{
zpracujtev rozsahu5 . 10 vět.
,otázky a připomínkyk bliŽšímuvysvětlenípri obhajoue- dvě ažtři
otd,xy.
Posudekna DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s pracína sekretariátKPM'
Posudekmusíbý opafrenvlastnoručnímpodpisem modře (pro rozeznáníoriginálu).

