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Posudekoponenta bakalářské práce

oponent BP: I g. Tomliš RÍček Ak' Íok 2014/20]5

Téma BP: Ánaljza mezd ýe.fimě A,rvis AVT s.r,o,

U hodnocerrí kitéria 1 zohledněte niíočnost tématu nráce
Pii hodnocení kritérií 2-6 Zohledněte následrÚící bodovriní:
5 bodů _ splněno velmi kvalitně, Úrazně překačrrje požadavky
4 body _ splněno kvalitně
3 body _ splněno bez výhrad
2 body _ splněno s menšÍui nedostatky
l body splněno' ale s výraznými nedostatky
0 bodů nesplněno

Jméno studenta: Vtadislava šerá

KRITÉR]A HoDNocnNÍ Počet bodů

1. Náročnost tématu práce:

a) řešená problematikaje složitá

b) Získávání datje Dáročné

c) zpracování datje náročné

4

ano

částečně

ano

2. Cí|e a metody práce:

a) cíle prácejsou srozumitelně fomulovány

b) metody zpracování prácejsou srozunitelně Íbnnu]ovány

c) prezentované cile prácejsou v souladu s tématem práce

4

ano

ano

ano

částečněd) zvolené metody a postupyjsou vhodné pro naplnění cílů práce

3' Teoretick'í část práce: 4

částečněa) teoretická část práce obsahuje k tickou líterární rešerši

b) teoretická ěást vychází z vhodně zvolených domácích i cizojazyčných zdrojů
(s přihlédnutín k re]evantnosti, aktuálnosti a typu publikací)

c) teoíetické zdroje v textujsou citovány odpovídajícím způsobem

ano

ano

4' Praktická část přáce _ analýza:
a) v analýické části prácejsou využity poznatky z teorie

b) zvolené metody práce byly vhodně aplikovány

c) postup aplikace metod práceje dostatečně popsán

d) práce obsahu.je souhnrné zhodnocení současného stavu

ej /;\ěry anal)/jsou dosLalecně podJoiene

4

ano

částečně

ano

ano

ano



5. Praktická část pťáce _řešící část:

a) řešicí část pÍáce navazuje na teoretické poz1atky

b) řešíci část práce navazuje na Úsledky analýz

c) návrhyisou podloženy odpovídaiícimi argumenty

5

ano

ano

ano

ano
d) prace ntplnila srano\cne cile

6. Fornální úroveň práce:

a) text je logicky přovázán

b) v prácije použita správná termiDologie

c) použité zdrojejsou citovány dle poŽadované normy

d) práce má.jazykovou úroveň odpovídajíci kvalifikač í přáci

5

ano

ano

áno

ano

ano
e) práce nlá graílckou úrovoň odpovídajícíkvalifikační pr'ici

CELKovÝ PočET BoDŮ 26

Celkové hodnocení práce a otazky k obha.jobě:

(otázky uvádí vedoucí pláce i oponeDt)

V c]nešní době, kleráje celosýěÍoýě chÚfaldefistická tNrdý 1 konkurenčnim bojem/irefu o udiení aťozšíření

,.t*rii í"ri ii ,"iu ý ruce l požat|a'ken1 na neustálé zlepš()ýóní posb'lov'aných sl1'!žeb L1 k1'aliÍy

,r,r'ainri,"n ,ioarl,u' s" clo pupr eň zi|nu Jirem dostáýá k't1lifrkoýa ý zdměstnanec' kteÚ je nositele

írríri'i",, tri"""rr'no irlr'-nor' fi- á od jehož zkušeností, z alostí.a moliýoýaného přístqlu k práci
'závisi oroiperftu firmy iako celku' Fil'ma ý to ;o pojetí není lnímtina 'jako 

pouhý soubor moýítého a

;;;í;;;;;;;h-; ii,,on",:i',irtqrnÍnančnjcň uktlzatelů' nýbrž jako žiťý oťgón, kted je Íak sil]Tý, jak

silný a motit oianý 'ie každý j eho j ednottilý člen'

A pfá'l,ě schopnost uclržet ,ýi a ťozýíjet sýé zclměstnance je y dnešní době onou konkurenční ýhodou' která
'ririoiu1" 

o Lyt; li 
"nbytí, 

])řežití ii epřežití fiťem N t\)ldén konkuťenčním boji r1d tťh1l'

S touto ploblelnatikoll úzce souýisí způsob odměň(Ňóní zcl1fiěstnanců djeho účinné oýlíýňoýání ze strcl|1y

,riěrtirorotnt" ,.ěr"m k motivoyóní zaměst anců íormou ndilnalizace jejich odmě,} a ,árowň

-iriíiirroi "anrat frmy' Nu! o podotknout, že pokusy o naslclt'ení optinálního a'funkčního systému

ot]měňoyání zaměstnáncú naráží nd ča,ýto se něníci legi'slativní podmínlq'

Přetltožená bakalářska práce a11toťu\ na']íslat'y Šeré je z tohottl pohledu ukázkou toho' budy by se mělo

,rrzoririirt*. araot' Je to pťáce,'ktetó sí tlo zornéio pole bere obldst opÍimalízdce mezd ýe vbobní rtfmě
',l,^i, 

)i'w ,'r'o' , powedu.iejích zdanění a ocJt'odů sociilntho a zt1raýoÍního poiiště í a naýfže ífi cest' jak

maxímalizovat užiiekjak ze stra y zdfiěstnance, tak i zdměstnaýatele' Púce je tak clvýsost aktuáIním

i"ňii"r"ir" ir"i"tiraxí dnešnich tlnů, pt ičemž se navíc opírú o jednoznačně st'ukturoýané teoťetické
'riž..i, 

ůrri i" *t 
"ieno 

y solidních lítirdrních pramenech a logiclq' svázáno s pozdější aplikdcí ý

protti"ru ait' Z práce je zřejmé' že praktická aialýza mezrlJirmy Attvis AW s'f'o' a dopoťučení plo 'iejich
optil\lalizaci je jednoznačným cílem práce'

ÁIÍotka e|ide tně čelpá ze zntrlostí fiťmy a clnalýzou vlnoje důtežiých personálních ukazatelů a jejich

,.tin"- t oa^morait zaměstnanců se áosÍáló'k jasně tysloleným, \)yaťgumen|o|aným, podloženým tl z

-iio iont"au uz ,praý ym zá|ěrům a dopoťuče;ín, kteréjistě mohou sloužít jaka ce tý podklad pro

t ozho(loýání mandge entu J'irny Anýís ÁťT s' f ' o "

Próci hodúotí1.n ejet1ou po obsahové, lle i íotmální strance pozítíý ě a doporučuji 'jí k obhajobě'



I

I

f V rónci obhajoby tito bakaláisfu próce bych rá.I položil tyto doptňující otáztcy:

I

V il!;:;::;,::;1;i;';";::::,'"#;:!;ů":y;;y,'#;:#1?;y,i::;ť;I:::,ť:!::;nepeněžníodně,]ýe
2)'Jabý je z autorčína pohtedu neiýětší probténfrny Anvis ÁVT's'r.o. z hlecliska jejích personólních
ukazatelů, proč ajak by ho řešíla?

BP byla podrobena kontole ke zjištění původnosti práce v lS STAGI' Na zrákladě výsledků této kontoly
bylo zjištěno, že pláce plagiát'

Prace splňujeklitérta pro obhajobu BP2.

Ye Zljlě dne 17.5'20] 5

1 ]5,plňuj e pote yedoucí práce, oponenl práce neyyplňuj e'

'1Púce nesp\ňuje krítélia pro obhajabu' pokudje níninálnějel]no bíté/iu ho.|nacena a bodý'


