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Další hodnocení:
Autorka bakalářské práce se zabývala aktuálním tématem v rámci řízení lidských zdrojů a to systémem
odměňování pracovníků. Výzkum realizovala ve společnosti Volkswagen Financial Services, s. r. o. Autorka
přistupovala ke zpracování práce zodpovědně se zájmem o danou problematiku a pravidelně svou práci
konzultovala. Hlavní a dílčí cíle práce jsou konkrétně stanoveny a byly naplněny. Práce je logicky strukturovaná,
přehledná. Autorka vhodně použila při zpracování tématu kombinaci kvantitativního i kvalitativního výzkumu
(rozhovorů) a metodika je dostatečně popsána. Výsledky výzkumu jsou vhodně okomentovány, z výsledků jsou
navržena doporučení. Doporučuji však autorce více komparovat názory autorů na danou problematiku v rámci
teoretické části práce a lépe formulovat odobrné věty. V textu je občas využita 1. osoba množného čísla. Autorka
prokázala ve své práci orientaci v dané problematice, schopnost aplikovat výzkumné metody v praxi a schopnost
vyvozovat závěry a doporučení. Práci hodnotím známkou velmi dobře a práci doporučuji k obhajobě.
Otázka č. 1 vztahující se k tématu práce:
Jaký je rozdíl mezi motivací a stimulací?
Otázka č. 2 vztahující se k tématu práce:
Byla doporučení předložena vedení společnosti? Má či nemá vedení společnosti zájem o Cafeteria systém?
Otázka č. 3 vztahující se k tématu práce:
Ostatní otázky vztahující k tématu práce:
-
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