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Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakuIta

Posudek oponenta - textová část:

1) Diplomant zpracovanou diplomovou prací plně splnil cíle práce a jejího zadání. Kompletně

zpracoval dostupnou teoretickou část t, kající se moŽností motivace zaměstnancťr, a to jak

z hlediska daňov ch zákonrj platn ch na zemíČR, tak také obecn, ch ekonomick,lich princip .

2| Provedl hloubkou anal zu dostupn ch benefitrj - zaměstnaneck ch v, hod jak v rámci České

republiky, tak také mate ského podniku se sídlem ve SRN.

3) Provedl prtizkum motivace zaměstnanc vybraného podniku EMUGE s.r.o. a jejich požadavkri

na širok, rozsah dostupn, ch zaměstnaneck, ch v, hod a porovnal je s praxí mate ského

podniku ve SRN. l když se touto anal zou ukázalo, že preference zaměstnanc v mate ském

závodě ve SRN jsou diametrálně odlišné od preferencí zaměstnancrj ve vybraném podniku

na zemí ČR, ze závěr práce je možné určit směr pro další motivace zaměstnanc tohoto
podniku,

4| Práce je velmi p ehledná, strukturovaná, používá aktuální prameny jak z ČR, tak také SRN.

5) Veškeré dostupné a uvedené teoretické prameny zaměstnaneck, ch vrihod jsou využity

v dotazníkovém pr zkumu, kterli je zpracován komplexně, včetně tabulkovrich igrafick, ch

v, sledk . zjištěné v, sledky dotazníku jsou zajímavé nejenom z hlediska ekonomického,

ale mohly by dle mého názoru sloužit ijako vzorek pro sociologick v, zkum názorťl

a očekávání pracovník v dělnick, ch profesích v ČR.

6)Závéryprovedenéhoprrizkumuiprácejsouformuloványzcelajasně.

7| Diplomová práce je provedena po formální stránce velmi dob e, je jasná a srozumitelná,

má p esně uvedené citace, seznamy použité literatury, internetové odkazy iseznamy p íloh.

Obsahuje jak zadávací, tak také v,isledkové tabulky, zpracované i graficky. Doporučil bych

snad jen použít elegantnější bezpatkové písmo a v některlich p ípadech prostorové grafy.

Zde se však jedná pouze o grafickou preferenci oponenta.

8) Diplomant prokázal dobrou práci s dostupn, mi prameny domácími i mezinárodními

a doporučuji tuto práci k obhajobě,

9) Klasifikujiji stupněm ,,v borně".

Viktorin

V Brně dne 30.05 .20LI


