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Kritéria hodnocení:
práce
A) Definovfuí cílů
B) Metodickýpostupvypracovánipráce
c) Teoťetickýzáklad práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykovézplacovánípníce(skladbavět' glaÍnatika)
F) Formálnízpracovánípráce
G) Přesnostformulacía práce s odbomýmjazykem
Io Práce s odbomou literaturou(noímy,cítace)
I) Práce se zahaničnílitelaturou' fuoveň souhmuv cizímjazyce
o celko\.ý posfup řešenía prIíces fuformacemi
K) záýéry rÍáce a jejich formulace
L) Sp|rrěnícílůpráce
Nf) odbomý přínospráce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístupautomk ř€šení problematikypráce
o) celkový dojem z piíce
Navrhuji lrJasifikovatBP,DP klasifikačnímstupněm:l
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zdůvodnění
navrhovanéhok|asiÍikaěního
stupně:,
Stručné

Diplomová práce se zabi.vá pťoblematikouvedenílidí ve zvolenéoÍganizaci.Pň zpacoýání tématu
pozitivně hodnotímsnahu diplomantky o provázanostřešenéhotématus cíli společnostii s následně
formulovanými ýkonnostními cíli. Ro\.něž tak zdďilé propojení teorie s její aplikací v dané
společnosti'Z hlediska cílůpráce se jako stěžejníjeví kapitola 5' která je zaměřena na áodnocení
vedeníliď ve spoleěnosti.zde autorkavhodně vnržila dotazníkovéšetřenílealizoýu|étnezi
způsobů
vedoucímipracolrríky i mezi pracovrríkyú6ekuvýÍoba. Bohužel kvalifu náročnéhodotazní<ovéh
oíázkán,
šetřenísniŽujeněpřelrlednýzpůsobinterpretacevýsledků(např. komentáře pouze k někten.ým
také
oblastí),cožčastečně
neposloupnostotázek, nejasnostkategorizaceotázek z hlediska.\,}Ťnezených
jednotli.\.ých
pro
rovněž
tak
stanovení
úkolů
oblastí
a
limituje q'Ínezenísilných a slabých stánek u
danou oblast (viz kapitola 6). V ávěru kapitoly diplomantka shrnuje siJaéa slabéstránky v oblasti
vedenílidí. většípřehlednosti by přispěto jejich přehledovézpracoviíníěi alespoňodkaz na přílohu.
(tenje ažv následujícíkapitole)' Kapitola 6 obsahujesoubol cílůa úkolůpÍooblast vedenílidí věetně
spíšeproklamitivnípodkapitoly 6.3. Zadránípráce bylo splněno.
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váledem k uvedeným skutečnostemdoporučuji diplomovou pláci sfudentky Michaly ČíŽkové
k obhajobě.

otrízlrya pňpomínky k bližšímu
lYsvětlenípři obhajobě:r

1) Jak by bylo možnéeliminovat ď1čínegati}'!ízjištěníz oblasti Plnění stanovenýchcílůa řízení
\"ýkonnosti(Vyhodnocenídotazníkupoďízenípracoveíci,příloha G)
2) Jako si|rrou stnínku uvádítekoučovacístyl vedení liď (příloha H). vysvětlite. v..čemspatřujete
přínosuplatriovlínítohoto stylu prc danouorganizaci a ÍIaopakv čemspatřujetejeho omezení?

V Plzni, dne 3. ledna2014
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Metodicképoznámlry:
',Klik1utímna pole lyb€řte požadovanýkvalifikačnístupeň.
,, stručnězdůvodnětenalThovanýklasifilGčnístupe{ odůvodoěnízpracujtev lozsahu 5 . 10 vět'
,,otázky a pfipornínlryk bliŽšímu
rysvětlenÍpři obhajobě dvě ažři otázlq'
Posudekna DP a BP neipoděii do 15. 1. 2014 spolu s píacína se|íerariátKPM.
Posud€k musíbý opařen v|astnořučnlm podpisem modře (pro rozeznáníoliginálu).

