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Formá|ní a jazyková úroveň, rozsah práce B - ve|mi dobře
Posudte spróvnost používóní formálních zápisů obsožených v próci. Posud,te typografickou o jazykovou strónku,
Formá|nía jazyková úroveň práce je ve|mi dobrá, rozsah dostatečný' Chvá|ím předevšÍm přeh|edné č|eněnípráce a

no tnou  s ra t r ku .
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Il. HoDNocENí JEDNoTL|VÝcH KR|TÉR!í
Zadání průměrně náročné
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné próce,

Zadání práce odpovídá požadavkům na baka|ářskou prác i .  Studentka zvoI i Ia sobě b|ízké téma, což hodnotím poz i t ivně,
n icméně zároveň to znamená, že nemě|a ambic i  pouštět  se do neprobádaných ob|astí '  Proto hodnotím téma jako průměrně
náročné.

SpInění zadání sp lněno
Posud'te, zdo předloženó zóvěrečnó próce splňuje zodóní, V komentáři případně uvedte body zadóní, které nebyly zcelo
splněny, nebo zda je práce oproti zqdání rozšířena' Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady o
případně i příčiny jednotlivých nedostotků.

PředIožená závěrečná práce sp|ňuje zadání.  Pojednává obecně o manažerské et ice a et ice podniku,  dá|e se soust ředí na
výzkum et iky a vztahu zaměstnanců _ zaměstnavate|e v konkrétním podniku,  restaurac i  K|ub cestovate|ů. ZvoIený postup
výzkumu je dostatečný, i  když by mohI být rozpracovanější (v iz  da|ší bod).  Poz i t ivně hodnotím závěr práce,  která se snaží o
h lubší í konkrétního orob|ému a danému prost ředí.  Škoda ien,  že právě tento závěr není rozsáhIe iší.

ZvoIený postup řešení správný
Posud,te, zdo student zvolil spróvný postup nebo metody řešení,
V teoret ické část i  s tudentka ukáza la,  že prob|emat ice manažerské et iky rozumía je schopna j i  p ředat čtenář i '  V prakt ické
část i  potom provedIa na všech 7 zaměstnancích _ respondentech -  výzkum kombinovaný, a to pomocí standardizovaného
dotazníku sIedujícího otázky et iky pracoviště idotazníku spokojenost i  zaměstnanců. Tato kombinace se mi |íbí,  postrádám
však kvaI i tat ivní přístup k zaměstnancům, např .  pomocí kvaI i tat ivního rozhovoru.  Ten je zde up|atněn pouze u manažera
restaurace,  tedy zaměstnavate|e '  Dá le postrádám dů|ežitý prvek,  a to propojeníse vztahem ke k| ientům. Je j is tě dů|ežitý ve
všech f i rmách, aIe v případě restaurace,  a tedy přímého kontaktu se zákazníkem, je pro et iku podniku zce|a zásadní.  CeIkově
hodnotí postup za správný, i  když mohI být více rozpracovaný.

odbo rnáúroveň  B -dob ře
Posud,te úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znalostÍ získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dot
získaných z prqxe.
Z hIediska j iž dříve zmíněného (zvolený postup řešení) hodnotím odbornost  práce známkou dobře.  Teoret ická část  je kval i tní
kompl ikacÍ z c i tované | i teratury,  prakt ická část  bohuže| postrádá širší výzkum (kvaI i tat ivní rozhovory se zaměstnanci  a řešení
vztahu ke k| ientům), závěr pak př ipomíná spíše seminárníprác i .

Výběr zdrojů, korektnost citací
Vyjádřete se k qktivitě studentq při získóvóní a využívóní studijních materialů k

B . ve|mi dobře
řešení závěrečné próce. Charakterizujte výběr
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promenů, Posudte, zda student využil všechny relevantní zdroje' ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně odlišeny od
vlastních výsledků a úvoh, zda nedošlo k porušení citoční etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmí q normomi'
Výběr zdrojů je podIe mého názoru k danému tématu dostatečný a je j ich c i tace V textu práce ve|mi dobrá.  Seznam | i teratury
odpovÍdá normám.

Da|ší komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosožených hlovních výsledků závěrečné prace, nopř. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publÍkačním výstupům, experimentólní zručnosti opod.
V|ožte komentář  (nepovinné hodnocení).

l | t .  cELKoVÉ HoDNocENL orÁzxy K oBHAJoBĚ, ruÁvRH KLAS|F|KACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení, Uvedte případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí.

S tudentka  zv|ád|a  baka|á řskou prác idob ře  a  své teore t i cké zna|os t idokáza|a  tvůrčím způsobem zapracovat
v odborný text.

Použi |a  správný způsob výzkumu a  v  závěru  obohat i |a  svou prác io  prakt i cká  doporučenípro  zkoumanou
spo|ečnost. obojímoh|o být pojato peč|ivěj i ,  co do h|oubky i  rozsahu.

Po formá|ní  s t ránce  je  práce  z  mého poh|edu napros to  v  po řádku.

otázky:

1) Pokud etický kodex v doné firmě není příliš zřejmý, navrhněte ho prosím (ve vztahu zaměstnanci -

zoměstnavatele i zaměstnanci _ klienti),

2) Jok ovlivní navržený pevnější kodex fluktuaci zaměstnanců ve firmě?

P řed|oženou závěrečnou orác i  hodnotím k las i f i kačním s tupněm C -  dob ře .
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