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Témadiplomovépráce:

vedenílidí s důrazemna stimulaci pracovníků

Hodnotitel- vedoucí

PhDr. Mi|an Jermář' Pb.D.

Kritéria hodnoceníl
(1 n€ j lepší,4 íejhorší'N-nelzehodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup\ypracovlírťpráce
C) Teoretický zíklad práce (rcšeršní
čiíst)
D) Cleněnípráce (do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykovézpracovrínípráce (skladbavět, garnatika)
F) Formrílnízpracovánípráce
G) Přesnost formulacía práce s odbomýmjazykem
řT) Práce s odbomou litelafuIou (norny, citace)
I) Píáce se zahraničníliteraturou,uoveň soúmu v cizímjazyce
J) celkový postupřešenía p(íce s infoÍmacemi
K) závěry práce ajejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odbomý přínospráce (pro teorii' pro praxi)
N) spolupráce auto.a s vedoucímpráce a katedrou
o) PřísfupautoÍak řešeníproblematikypráce
P) celkoÚ dojem z pÍíce

1234N

x!!!!
x!!!!
xl!!!
x!!!D
x!!!!
x!!!!
!x!!!
!x!!!
DX!!!
!x!!!
!x!!!

x!!!n
!x!!n
x!!!tr
x!!!!
x!!!!

Do Portálu ZČU byl zad.ný tentovýsl€ d ek kontroly plagiátorstvil:
Posouzen- neníplagiát
Posouzen' podeďelá shoda
Posouzen- je plagiát

x!

Narrhuji kJasifikovatdiplomovoupráci kIasifikačním
stupněm:)

výborně

!

Struěnézdůvodněnínavřhovanéhok|asifikačního
stupně:3
Diplomová práce je zarněienána ploblematiku vedenílidí ve s&ojírenské
fiřmě. J€ zpracoviánav
je
souladuse stanovenýmizrísadamia naplňujedefinovanécíle' PIáce napsánana dobréformálníi
obsahovéthovni, je přehledná a dobře sbrrktrrrovarr.í.
opírá se o relevantníodbomouliteraírru,ktelou
aplikuje vhodně na firemnípraxi. Vedenílidí spojujes dosahovríním
organizaěníchcílů,které
formuluje v podobě KPI pro jednotlivéorganizační
útvary.sfudentkaprovedla empirickéšeťení,
v němžse speciťrckyzaměřila jednak na vedoucípracolŤíky,ale takéna dalšízaÍněstÍIanc
e, Z analýza
empirickéhošeťenívychiázelapro stanovenícílůa úkolůpro programrozvoje vedenílidí ve firmě.
stanovenérikoly mohly bí koncipovány sjasnějšívazbou na Úkonové cíle oťganizace'případně
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molúyb}1specifikovany pro různéútvary.Vzl edemk uvedenýmsku1ečnost€mdoporučuji
předloženoudiplomovou prrícistudentkyk obhajoběpied státníkomisí.

otázky a připominky k bližšímurysvětlení při obhajobď|
Specifikujteorientačně,kteréúkolyby měly být realizovrínyv útvaruVýroba, kterév útvaru
AftermaTketa ktelév útvaÍuEngineering.Zdůvodnětepřípadnéshody,ěi rozdíly.
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V Plzni, dne9.1.2014
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Podpis hodnbtitele

Metodicképoznánkyi
' oaačte
l<telýjste zadavado PoÍtáInzČU a odůvodnětenížepři odůvodnění
Úsled€k kontřoly plagiátoÍsxví,
klasifikačníhostuDně.
, xIltnunm na pole qbene poŽadovaný
ktalifúacU sfupeň'
]sťuČnéZdůlodnélenawhovanýk|asifikaČnÍ{fupeů.odůvodnénizpía.LljIevrozsahu5.l0vét'
a otázky a připomín}yk bližšímu\Tsvětlenípři obhajobě dvě ažtři oráÁT.
Posudekna DP & BP odevzdejtenejpozději do 15. 1. 2014 spo|us p1aclna seketariát KPM'
Posudekmusíbý opař€n vlastDoručnímpodpisem nodř€ (plo rozenání o ginálu).

