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Autor práce:

VAŠÍČKOVÁ Alena

1) Práce splňuje obsah zadání:

10

2) Autor postupoval při zpracování iniciativně:

8

3) Autor dokázal využít poznatky získané během studia:

5

4) Autor využil vhodnou odbornou literaturu:

7

5) Autor využíval konzultací u svého vedoucího diplomové práce:

6

6) Práce je využitelná při výuce nebo výzkumných projektech:

5

7) Jednotlivé části a kapitoly práce na sebe logicky navazují:

10

8) Práce byla zpracována a odevzdána v předepsaném termínu:

10

9) Práce je po stránce odborné na odpovídající úrovni:

8

10) Práce je po stránce formální včetně příloh na dobré úrovni:

9

Celkový počet bodů:

Práci k obhajobě

78

doporučuji

a hodnotím ji známkou:

velmi dobře

Studentka vycházela ve své práci z ukazatelů, které byly již dříve navrženy v literatuře.
Ve své práci je podrobně popsala a zhodnotila. Cílem její práce bylo podívat se na ně očima
zaměstnanců podniku a zjistit, které vnímají jako důležité a které ne, co si myslí o úrovni
jejich řešení u nich v podniku a které z nich zaměstnanci vnímají jako motivační pro jejich
práci. Studentka pracovala samostatně, ale v oblasti vyhodnocování dat musela dohánět
nedostatky formou konzultací s vyučujícím tohoto předmětu. Ke své práci přistupovala
iniciativně a zodpovědně. Velmi oceňuji její snahu o co nejproduktivnější zhodnocení
výsledků svého výzkumu. Při výzkumu se zajímala především o situaci v podniku, ve kterém
pracuje, pro ilustraci provedla výzkum i ve velkém podniku chemického průmyslu. Práce je
čtivá a obsahově zajímavá, odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Proto ji doporučuji
k obhajobě.
V Pardubicích

20.5.2015

Ing. Marie Bednaříková, CSc.
vedoucí práce

Poznámky:
Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovně
100 - 90 bodů = výborně,
80 - 89 bodů = výborně minus
70 - 79 bodů = velmi dobře
60 - 69 bodů = velmi dobře minus
50 - 59 bodů = dobře

