
Vaše hodnocení včetně podpisu (modrým inkoustem) vypracujte na jednom listu A4, nepřesahujte tento rozsah.    1
Posudek BP - OPONENT

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ

 Studijní program Ekonomika a management

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno a příjmení studenta: Jan Reitermann

Název bakalářské práce: Odměňování a motivace pracovníků

Rok odevzdání: 2015

Studijní obor: Personální management v průmyslových podnicích

Jméno a příjmení 

oponenta BP:  Mgr. Lucie Dědičová, DiS.

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: Bakalářská práce je zaměřena na aktuální téma –

odměňování ve spojení s motivací zaměstnanců, tedy jedním ze základních stimulů podporujícími 

motivování zaměstnanců. Vzájemným vyladěním a souhrou těchto dvou úzce souvisejících oblastí lze 

přispět k zvyšování efektivity a produktivity práce. Hlavním cílem práce je analyzovat systém 

odměňování konkrétní organizace a posoudit jeho vliv na motivaci zaměstnanců. Cíl práce je jasně 

formulován, v rámci oboru je relevantní a legitimní. Struktura práce sleduje výzkumný cíl.

V úvodu do problematiky objasňuje autor obecně systém odměňování a mzdové formy a následně 

popisuje definici motivace a motivační teorie. Teoretická část je dostačující, ačkoliv by bylo možné se 

více věnovat v souvislosti s tématem také hodnocení pracovníků, jakož i sám autor uvedl tuto oblast jako 

nejdůležitější personální činnost související s odměňováním. Tato část práce je přehledně zpracována 

a je podložena dostatečným výčtem zpracované literatury. V empirické části se autor zabývá 

zkoumáním systému odměňování v konkrétní organizaci. Ke sběru dat bylo využito 

dotazníkového šetření, které mělo za cíl zjistit postoj zaměstnanců k systému odměňování. 

Hlavními body průzkumu bylo zjistit případné rozličnosti v rámci tarifních tříd, ale také v oblasti 

pohlaví a dosaženého vzdělání. V této části práce negativně hodnotím chybějící výzkumné 

předpoklady a úrovní formálního zpracování. Jedná se o to, že autor by měl zhodnotit nejdříve 

výsledky průzkumu, stanovit doporučení a pak navázat kapitolou „Závěr“, kde by bylo vhodné 

se věnovat zhodnocení celé práce a hlavně splnění cíle. Autor i přes zjištěné nedostatky prokázal, 

že je schopen tvůrčí práce, text dostatečně naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, 

doporučuji postoupit ji k obhajobě.
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A B C D E FCelkové hodnocení BP
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 
V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 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. Vysvětlete, v čem spočívá vzájemná propojenost mezi hodnocením a odměňováním 
zaměstnanců?

2. Uveďte, jak jsou nastaveny motivační faktory ve zmíněné organizaci.

Doporučení práce k obhajobě: ANO 
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