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Analýza spcrkojerrosti zarněstnanců ve společnosti XY

kritéria hodnocení: Poěet bodů (0 - 10)

l Náročnost ténratu práce 8

2 Splnění cíiů práce 10

J Teoretická část práce 9

4
Praktická část práce
(analytická část)

8

5
Projektová část
(řešící část)

8

6 Formální úroveň práce 9

CELKCIvÝ poČnr BoDŮ
(0 _ 60)

§,

flnrlnncení ierlroofl :h kritérií
ROZSAH BODŮ S{-OVNÍ VYJÁDŘENÍ

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni ,,Fno podle ECTS)

1-2body splněno pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá strp!, ,,E" podl" ECTS)

3 - 4 bccry splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky
(odpovídá stupni o,D'o podle ECTS) _

5-6bodů .pl.rěno, nedostartky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky
(odpoyidá rtup,li ""C'

7-Ebodů splněno zce|a bezvýhrad
(odpovídá stupni ,,B" podle ECTS)

9 - 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni ,oAo'podle ECTS)



Připomínky k práci:
Předložená bakalářská práce analyzuje spokojenost zaměstnancŮ ve zvolené spoleČnosti.

Teoretická část je velmi pečlivě zpracavánaa její jednotlivé části na sebe logicky navazuji.

Pozitivně hodnotím také úroveň vyjadřování, díky níž je práce velmi čtivá.

V praktické části student nejprve představuje společnost a nastiňuje souČasnou Úroveň
jednotlivýclr motivačních faktorů. Navazující důkladná analýza spokojenosti zaměstnancŮ se

opíránejen o dotazníkové šetření, ale také o rozhovory se zaměstnanci a interní rnateriály

společnosti. Z důvodu dvou velice odlišných skupin zaměstnancťr (THP v kancelářích a

aclnici na stavbách) by mohlo b14 zajímavé vyhodnoceni dotazníkového Šetření pro kaŽdou

skupinu zvlášť. Nicméně student se s tímto aspektem vypořádal dobře a výsledky jeho

analýzy včetně následných doporučeníjsou využitelné pro obě skupiny.

celkovou úroveň práce hodnotím pozitivně a doporučujiji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
L Ziska|jste o,J společnosti zpětnou vazbuna svou prácl? Bude některý z VaŠich návrhŮ

realizován?
2.IJvádite, že společnost má 62 zaméstnanců. Jedná se o všechny zaměstnance včetně

dělníků na stavbách? Fokud ano, jaky je poměr THP a dělníků?

Práce splňu.je kritéria pro obhajobu BP.

práce nesplňuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).

Ye ZIíně dne 22.8.2013
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Instrukce pno hodnocení jednotlivých kritérií:

Kritérium 1. Hodnocení náročnosti tématu práce (0 - 10 bodů)

Toto kritérium hodnotí originalitr_r zvoleného tématu, jeho zaměření na, studijrrí obor, sloŽitost řeŠené

problematiky, náročnost na teoretické i praktické infomačrrí zdroje-

Kritérium 2.Ilodnocení splnění cílů práce (0 - 10 bodů)

Toto kritérium liodnotí splrrění zadáni práce na zák|adě definovanych cílů práce, které rnusí být souČástí

úvodu. Definovaný cíl práce odpovídá požadované náročnosti vzhledenr k typu práce.

Kritérium 3. Hodnocení teoretické části práce (0 - 10 bodů)

Hodnotí se předevšímr výběr teoretickýcli zdrojů a jejich možná aplikace pro řešení tématu, Hodnotí se
rovněž způsob i úroveň citací. Rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyěné literaturY,

využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních poliledů, rozbor použitýoh citacÍ. Literární

piehled prácó .1e po metodické a formální strárce řádně zpracován včetně citací a odkazŮ na pouŽitou

literaturu.

Kritérium 4" ].{odmocení prakíické části práce (anatytická část) (0 - 10 bodů)

Hodnotí se úroveň analýzy zadaného tématu, vazbaanalýzy na stanovené cíle, využití teoretických poznatkŮ

pro analýzuproblému. Fři hodnocení se bere v úvahu náročnost získávání informací, přístup studenta a jeho

schopnost logických závérůzanalýzy jako východisko pro řešící část.

Kritérium 5. ÉIodnocenrí praktické části práce (řešící část) (0 - 10 bodů)

Hodnotí se ,yěcná úroveli řešení problému, dosažení stanovených cílů, návaznost řešící části

na analytickou část. Kritériurn hodriotí rovtrěž celkovou úroveň provázanosti teoretické a Praktické Části

práce, zdůvodněirí návrhů a.je.;ich dopadů.

Kritérium 6" I{odrrocení formální úrovně práce (0 - 10 bodů)

Ho,cnotí se úroveti graflckého zpracování práce, Hodnotí se gramatická Úroveň, zvolené formulace, celková

úroveň vyjadřování. Správnost člerrění, logické návaznosti textu, správnost použité tenninologie,
jednoznačnost a přehiecnost grafických prací, jazyková úroveri.


