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1. H2DN7CENí PRÁ1E

Volba tématu : 1/ a/ aktuální

b/ užitečná a prospěšná

c/ standardní

Cíl práce ; ál vhodně zvolený

/ blvhodně zvolený, ktený byl naplněn

c/ vhodně zvolený, který nebyl naplněn

práce s literaturou : t/"t velmi dobrá se širokým rozsahem

b/ dobrá s dostupnými prameny

c/ slabá, málo obsáhlá

Vybavenípráce l data, tabulky, grafy l:

a/ velmi dobrá a funkční

t / a t odpovídající k doplnění textu



r-

2,

c/ nedostačující

Přínosy práce : a/ standardní, běžné

b/ nepoužitelné v praxi

v/ "lvytvoření 
vlastního názoru, podepřený uýsledky šetření

Uplatněnípráce v praxi ,Átlze uplatnit v praxi

b/ pro praktické použití bez přínosu

c/ po teoretická stránce vhodná pro použitívýuky

Formální stránka , ,/ a/ výborná

b/ přijatelná

c/ nepostačující

Jazyková stránka : stylistika velmi dobr a |,/

gramatika výborná v/

2. pŘtpoMÍxrcv K pRÁct

a/ nemám

b/ mám tyto: problematika tématu je velice zásadní

myslím, že studenta mohlještě poukázat, že je nutno ke každé společnosti

přistupovat individuelně s přihlédnutím na konkrétní PostavenÍ/ třeba

v ohledu na velikost firmy, či ekonomickou stabilitu...../
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3.

s. oeší uoDNocENí

Studentka Veronika Krestová si ke zpracováníbakalářské práce zvolila velmi uŽiteČné téma,

V teoretické části poukázala velmi dobrou orientaci v problematice. Jednotlivé kaPitolY jsou

srozumitelné a logicky na sebe navazují . Praktická část výzkumu je PodloŽena Přehlednými

znaky. Velmi dobře jsou vyvozeny závěry z výsledků šetření. Pozitivníje, že v závěru je vidět,

že si studentka na výsledky práce vytváří svůj vlastní názor a hledá relativně sPrávné návodY

na správné použitído praxe

Or,,^'IUJIrje 

základní požadavky kladené na tento typ pracía proto 

'r 
lÁri k obhajobé

Navrhuji klasifikaci r{YÍOoOr"

Otázky k ústní obhajobě :

1l zkuste ukázat na vhodnost použitírůzných druhů motivačních prostředků,

vhodných pro dvě rozlišné společnosti, a to z hlediska ekonomické síly

podniků.

2/ charakterizujte a popište motivačníprvky

V Českých Budějovicích dne 3,6,2015

Podpis oponenta bakalářské práce : ]fr


