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Il. HoDNocENí JEDNoTttVÝcH KR|TÉRIí

7adání náročnější
Hodnocenĺ nóročnosti zadónÍ zóvěrečné próce'

Bakalářská práce se dotýká témat, která jsou v současné době aktuální v prostředí Mercedes-Benz, stejně jako i v jiných

společnostech, které chtějí být pozitivně vnímány. Vzhledem ke komplikovaným vazbám v koncernu neníjednoduché se

orientovat a nabídnout noduchá a efektivní řešenĺ

Splnění zadáni spIněno
Posudte, zda předloženó zóvěrečnó próce splňuje zadóní. V komentóři přĺpadně uved'te body zadóní, které nebyly zcelo

splněny, nebo zda je próce oproti zodóní rozšĺřena. Nebyto-ti zqdónĺ zcelo splněno, pokuste se posoudit zóvožnost, dopady o

případně i příčiny jednotlivých nedostatkťl'
Závěrečná práce zcela splňuje zadání. Společenské aktivity MBFscR jsou přehledn

řešení.

ě analyzovány a je navržené efektivní

Zvolený postup řešení vynikající
zda studen t zvolil

dotazníkového šetření. Hodnotím tuto metodu v prostředíV rámci výzkumné části práce byla pro anylýzu zvolená metoda
MBFscR jako jednoznačně nejefektivnější zejména s ohledem na organizaci práce a časovým možnostem zaměstnanců

Podle mého názoru mohlo být do dotazníkového šetřeníještě zařazeno porovnání názorů managementu a ostatních

zaměstnan nicméně i bez toho covan dotazník dostatečně mon realitu

odborná úroveň A-výborně
Posudte úroveň odbornosti závěrečné próce, využití znalostĺ získaných studiem a z odborné literatury, využití podklodů a dat

zĺskaných z praxe'

Velmi kvalitně je zpracovaná teoretická část' Definice společenské odpovědnosti firem, vývoj p řístupů ke společenské

odpovědnosti a zodpovězení důvodů, proč se firmy chovají společensky odpovědně je popsána odpovídajícím způsobem'

Praktická část je věnovaná společnosti Mercedes-Benz Financial Services a jejím aktivitám v rámci CSR. Struktura společnosti

je v práci přehledně zachycená stejně jako popis hlavních činností. V rámci analýzi společenské odpovědnostijsou zmíněné

veškeré činnosti MBFscR V této oblasti.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce
Posydte sp1áunost používóní formólní9h zóp!21l obsažených v próci..

A - výborně
Posudte ua stránku

Práce na mě í konzistentním d m. oceň ženost edn h částí a sne žíváníodborné termi

Výběr zd roJ u korektn ost citací A výborně
Vyjódřete se k aktivitě studen ta při získávón I a využívánĺstudijních moteriálů k resen I zóvěrečnépráce. Charakterizujte výběr

pram enu, Posud'te, zdo studen t využil všechnyrelevantnĺzdroje ověřte, zda Jsou všechny převza téprvky řódně odlišeny od

vlastních výsledkťl a uvah, zda nedošlo k porušenĺcitačnĺetiky o zda bibliografické soulodu s citočnĺmi

ta normaml
cr u mého názoru zřetelně odlišené vlastní

lsou

od citací a

citace úplnéo v

Teoretická část
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logicky využívá literaturu pro komplexní popis tématu. Pozitivně hodnotím aktivitu při získávánímateriálů pro praktickou

část, které v zaveru s velmi osobním m

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlovnĺch výsledků zóvěrečné próce, např. k (lrovni teoretických výsledkťl, nebo k úrovni a

ostitechnického nebo programového vytvořeného řešení, publikačnĺm výstupům, experimentólnĺzručngy!apod.

tlt. cELKoVÉ HoDNocENĹ orÁzry K oBHAJoBĚ, ĺrlÁvRľt KLAslFtKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uvedte přípodné otázky, které by

mělstudent zodpovědět přiobhajobě zóvěrečné próce před komisí.
Práce dobře zpracovavává aktuálnídiskutované téma v rámci celého koncernu' Výzkum a analýza současné
situace vyústila v efektivní řešení s přínosem pro zaměstnance zejména pro nově příchozí. Jednoduché řešení

umožňuje udrŽet,,paměť" firmy v této oblasti.

otázka:

Jaké benefity přináší navržené řešení (připojená složka ve fĺremním intranetu) pro společnost MBFscR?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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