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1 Náročnosti tématu práce X

2 Splnění cílů práce X

-3 Teoretické části práce X

4
Praktické části práce
(analýická část)

X

5
Pral*ické části práce
(řešící část)

X

6 Formálni úrovně práce X

Hodnocení v jednotliých kriteriích označte znakem X) v příslušné úrovni.
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Celkové hodnocer,rí práce a *tilz,ky k *bhaj*bě:
(otazky uvádí vedoucí práce i oponent)

Bakalářská práce je zaměřena na teoretická qýchodiska systému odměňování zaměstnanců a
analýru jednoho netradičního způsobu odměňování v konkrétní firmě kde je aplikován ,,Hat
managemenť''
Vzhledem k velkému množství variant a možných kombinací v systémech odměňován a

z důvodů ziskání relevantních inťormaci pro konkrďnt analýna' se jedná o náročné tema
bakalářské práee.
Teoretic.ká část práce je pojata vyčapávajícim způsobern. Mohla však být pocárra

přehlednějším způsobem členěním textu'
Ypraktické části práce je provedena správná analýza systearů hodnocení vorganizaei a
problémy z daného systému pýoucí. Autorka správně vyvodila, že problémem v dané

organizaci neni zvolená metoda odměiiování, ale její aplikace. Dopozučerrí pra organizaci
v zixěru práce jsou správná, ale mohla b1ýt víoe rozvedena. \&odná by byla také větší
provázanost teoretické a praktické části prace'
V textu se vyskytuji órobnéjazykové nedostatky'

Crázky k obhajobě:
Lze doporučit netradiční systém hodnocení založený na ,Ilat managementď' jiným
oMabným srganlz-aci*I
Čeho se při zavádérutohoto systému vyvarovat?

Návrh na klasifikaci bakalďské práce: B - velmi dobře
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Pro klasifikaci použijte tuto stupnici

Stupeň klasifikace: A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě

E - dostatečně B-nedostatečně

Při návrhu k-lasifikace nedostatečně {F), se doporučuje přítomnost příslušného ho'dnotitele'


