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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Mzdová politika podniku 
Jméno autora: David Kolzlík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: OMS 
Vedoucí práce: Daniel Toth 
Pracoviště vedoucího práce: OMS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce zahrnuje návrh změn a zlepšení v oblasti mzdové politiky vybraného podniku. Jde o nástroj, který 
má snížit fluktuaci zaměstnanců a stabilizovat produktivitu práce.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor velmi aktivně pracoval v průběhu června až srpna.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Bakalářská práce je zaměřena praktickým způsobem. V metodické části použil autor standartní statistické metody. 
Výsledky jsou prakticky využitelné.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková stránka bakalářská práce je dostačující. Autor příliš nepoužívá odbornou terminologii. Forma je však srozumitelná 
bez gramatických chyb.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Autor využil relevantní zdroje. V textu autor správně cituje v souladu s ČSN ISO 690.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce splňuje obsahové, metodologické a formální požadavky na bakalářskou práci.  
Určete, do jaké míry jsou výsledky výzkumu a návrhy řešení aplikovatelné v praxi vybraného podniku?  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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