POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno studenta: Veronika Smutná
Název bakalářské práce: Stabilizace a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti
Cíl práce: Cílem bakalářské je popsat nově vzniklou vzdělávací službu, zhodnotit její potenciál
vzhledem ke konkurenci a připravit ji k nabídnutí potenciálním zákazníkům.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Mgr. Lenka Suková
Výborně

I. Hodnocení zpracování tématu bakalantem:
Splnění cíle práce
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu
Hloubka provedené analýzy
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů
Schopnost bakalanta zpracovat získané podklady
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce
Formulování vlastních názorů diplomantem
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)
Stylistická úroveň práce
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací
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Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG

Posouzeno bez výhrad
x
Posouzeno s výhradami
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů,
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uveďte na druhou stranu posudku).
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1) V bakalářské práci popisujete vzdělávací službu LEA, kterou chce Vámi vybraná
společnost nabízet cílovým zákazníkům – byla již popsaná vzdělávací služba
realizována pro cílové externí zákazníky nebo je vše ve fázi přípravy?
2) Jak jste postupovala při průzkumu trhu konkurentů? Na základě čeho soudíte, že
společnost IPI je největším potencionálním konkurentem Vámi nabízené vzdělávací
služby?
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Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:
Datum: 13. 5. 2019

Výborně

…………………………………………………
Podpis vedoucího bakalářské práce

Cílem bakalářské práce je popsat nově vzniklou vzdělávací službu vybraného podniku, zhodnotit
její potenciál vzhledem ke konkurenci a připravit ji k nabídnutí potenciálním zákazníkům.
Velmi vyzdvihuji hloubku, preciznost a detailní propracování jak teoretické, tak praktické části BP.
Teoretická část se věnuje vzdělávání jakožto službě, firemnímu vzdělávání a je ukončena
současnými trendy na trhu služeb ve vazbě na vzdělávání. Na teoretickou část plynule navazuje
část praktická, která již řeší popis konkrétní vzdělávací služby vybraného podniku, analyzuje
konkurenční společnosti na základě vybraných parametrů a nakonec je služba zastřešena i po
stránce celkové organizace (segmentace zákazníků, analýza ubytovacích služeb, analýza
stravovacích služeb, analýza volnočasových aktivit) včetně celkového shrnutí prostřednictvím
vývojového diagramu.
Práce s literaturou je bez připomínek. Lze konstatovat, že cíle práce bylo dosaženo. Práce má 60
stránek a splnila všechny body zadání. Bakalářská práce splňuje veškeré podmínky pro její
doporučení k obhajobě a hodnotím ji známkou – výborně. Na závěr bych chtěla ještě podtrhnout
velmi proaktivní a zodpovědní přístup studentky, její samostatnost, houževnatost a nadšení
v průběhu zpracovávání bakalářské práce.
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