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Posudek oponenta bakaláŤské práce

Jméno studenta Zvzanaopělová oponent BP: Mgr. Věra Válková Ak. rok: 06/07

Téma BP: Personální audit se zaměŤením na mimomzdovou motivaci ve firmě Brano a. s.

Hodnocení v jednotliv}ch kritériích oznaěte znakem X) v pŤíslušné rirovni.

(obraťte, prosím, list a pokračujte v hodnocení na druhé straně formulaŤe.)

Kritéria hodnocení:
Stupeř hodnocení podle EcTs

A
I

B
1,5

c
2

D
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E
3

FX
4

F
5

1 Naročnosti tématu práce x

2 Splnění cílri práce x

3 Teoretické části práce x

4 Praktické části práce
(analytická část)

x

5 Praktické časti ptirce
(Ťešící část)

x

6 Formální rirovně práce x



Celkové hodnocení práce a otánky k obhajobě:
(oténky uvádí vedoucí práce i oponent)

PŤedložená bakaláŤská práce je pŤehledná a psaná srozumitelnlm jazyken. Práce byla

zpracovana pečlivě a se zájmem o dané téma. obsďr teoretické ěásti je uspoŤádrán logicky,

pŤehledně a vytvafi pŤedpoklad plynulého pŤechodu k části praktické. Pro zjištění něnori,

postoj ve firmě zvo|i|a autorka metodu dotazníkového šefiení. otáakyjsou vhodně kladeny a

maj í vypovíd ajíci hodnofu .

Grafické prostŤedky jsou zhotoveny kvalitně, zajimavě a vhodně doplřují pojednávané

téma. Konečnf efekt je velice zdaŤi|y. Autorka dokáua|a vhodně proviuat teoretické poznatky

s praktickymi a jeji práce je pro praxi pŤínosná.

Práci doporučuji k obhajobě

Doporučené otánkyz

1) Domníváte se, že některá z Vašich doporuěení budou vedením firmy pŤijata?

2)Která odpověď v dotazrukovém šetŤení Vás nejvíce pŤekvapi|a? Proč?

Náwh na klasifikaci bakalďské práce: A - vfborně

V ostravě dne 23.5.2007

Ú^q8,-:
Mgr. Věra Válková
podpis oponenta BP

PŤi náwhu klasifikace nďostatečně (FX nebo F), bude pníce pŤijata k obhajobě, pŤi ntž je nezbytná
ričast vedoucího práce i oponenta.
Polard sfudent neobhájí práci:
- pŤi hodnocení sfupněm Fx, doporučuje hodnotitel studentovi obhajobu práce opakovat,

odstraní.li vytj{<ané nedostatky,
- pŤi hodnocení stupněm F' doporučuje hodnotitel studentovi opakovat obhajobu práce na

nově stanovené téma Ťďitelem ristarnr.
- o celkovém hodnocení obhajoby práce roáoduje komise pro S7-Z

Stupeř klasifikace: A. vÝ'borně B - velmi dobŤe C - dobŤe D - uspokoiivě
E - dostatečně Fx - nedostatečněF-nedostatečně


