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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou motivace a spokojenosti pracovníků. Téma práce 

hodnotím jako zajímavé a přínosné, protože motivovanost a spokojenost pracovníků jsou jedním 

z předpokladů jejich vysokého pracovního výkonu. Cílem bakalářské práce bylo zjistit aktuální stav 

motivačního systému v podniku TTT, a. s. a odhalit názor zaměstnanců na motivaci a spokojenost. 

Autorka poměrně dobře pracuje s literaturou, neboť vychází z dostatečného množství zdrojů. Text je 

možno označit jako souvislý a logicky provázaný. Je škoda, že práce obsahuje velké množství 

odrážek, které snižují kvalitu textu a jeho plynulost. Autorka by také měla více porovnávat názory a 

pohledy jednotlivých autorů.  Praktická část je zpracována ve výše uvedené společnosti. Autorka 

provedla dotazníkové šetření (60 oslovených respondentů/50 dotazníků se vrátilo. Šetření je řádně 

vyhodnoceno, výsledky jsou interpretovány vhodným způsobem a doplněny grafy. Oba výzkumné 

předpoklady stanovené pro praktickou část jsou zodpovězeny. Doporučení je možno považovat za 

relevantní. 

 

Závěrem je možno konstatovat, že předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářský úkol. 

Autorka dostatečně prokázala schopnost práce s literaturou a podařilo se jí poskytnout dostatečný 

vhled do problematiky. Praktická část je zpracována dobře a ukazuje na schopnost autorky propojit 

teorii s praxí. Práci doporučuji k obhajobě. 
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Posudek BP - OPONENT 

 

Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
  x    

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

  x    

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

 x     

Adekvátnost využitých metod práce  x     

Splnění cílů práce  x     
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
 x     

Odborný přínos práce   x    

Využitelnost práce v praxi   x    

Prezentace závěrů  x     

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
 x     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

1. Jaké jsou důsledky demotivace pracovníků pro organizaci? 

2. Které z Vámi formulovaných doporučení považujete za nejdůležitější a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

Datum:   17.5.2015   Podpis:   


