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B€nefity pro zaměstnanc€ jako nástroj
konkurencescbopnosli podniků na lrhu Iráce

Ing. Kateřina Mičudová

Kritéria hodnoceni| (1 nejlepší' ,l nejhorší' N-nelze hodnotit)
Á) Definováni cílů práce
B) \4ťIUdic\} pu.trrp r1pt'acor_ni price
c) Teoretický zák]ad práce (rešeršní část)
D) clenění práce (do kapito]. podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování pláce (sk]adba vět,'granatika)
F) Formální zpracování práce
G) Piesnost fonnulací a práce s odbomi'r]1 jMykem
H) Púce s odbomou literatulou (normy' cjtace)
I) Práce se zahraniční 1iteraturou. úroveň souhrnu v cizín jazyce

o Ce]kový postup řešeni apláce s infomacemi
K) Závěry pláce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
Nf) odborný přínos práce (plo teorii, pťo pťaxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím pťáce a katedrou
o) Přístup autora k řešení prob1ematiky pťáce
P) Celkový dojem z práce

Do Pořtálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství|:
Posouzeno
Posouzeno' podezřelá shoda

Navrhuji klasifi kovat bakalářskou pláci klasifikačním slupněm:2
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifi kačního stupně: 
j

Studentka se ve své pťáci zaméři]a na spo]ečnost Coop Plasy a strukturu benefitů' kteťou nabízí sÚm
zaměstnancťm' studentka práci věnoÝďa n]noho času' aktivně vyl'tledávala společnosti' které by s ní
spo]upťacovaly' lealizovala šetření atd.
K samotnému zplacování mánr ale několik výfuad. V textujsou některé 1brmulace nepřesné čí
neodborně fomulované' Za hlavní slabinu práce a1e pokládám kapitolu 5.2 Shlnutí a návrhy na řešeni
v ob1asti benefitů. Tato část není dostatečně lozpracována' návrhy jsou lormulovány spíše obecně.
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otázk} a připomínky k bližšímu wsvětlení při obhajoběa:

1' Zhodnoťte benefity nabízené společností CooP Plasy z hlediskajejich výhodnosti pro zaměstnance
i zaměstnavat9le (v návaznoszi na kapitolu 3.6). Stano\,te (\'Tčíslete) finanční i nefinační přírosy'

2. B1íže specifikujte návrhy na iešení v oblasti benefitů uvedené v kapitole 5'2- Případně stano1'te plán
Iealizace stanovených opatření, konkrétní podmínl<y poskÍovlíní navrhovaných benefitů, finančni
kalkulaci.I4

V Plzni, dne 14. 1.2019 Podpis hodnotitele

Metodické pozrám]q:

1 onačte výsledek kontroIy plagiátolývi, k1eď jste zadaya do Port|íh ZčU a odůvodněte níŽe při odůvodněni
k]as]fikačního stupně'

'] 
K]íknutím na pole r}berte poŽadovaný kva1ifikační sfupeň.

] stťučně zdůvodněte navrhovaný k]asifikačni stupeň' odůvodněni zpracujte v řozsahu 5 _ ] 0 vět.
4 otázky a připomínky kb]ižšímu \Tsvět]ení při obhajobě - dvě aŽ tři otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně q,tištěný na seketariát KIIU' FEK ZČU do 15. 1. 201''
Posudek mnsi bý opatřen vlastnoručnim podpisem modř€ (pro rozeznání oŤigináIu).


