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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

V teoretické části práce autorka popisuje základní pojmy a základní teorie motivace. Zaměřuje se 

na vysvětlení pojmu motivace a následně na teorie motivace. Jednotlivé kapitoly na sebe 

navazují, chybí však jejich provázání a propojení s praktickou částí práce. Bylo by vhodné se 

v teoretické části více zmínit o zdrojích motivace. Přesto autorka prokázala schopnost pracovat 

s odbornou literaturou a vybrat podstatné informace. Použila dostatek zdrojů, vyjma 

cizojazyčného. Seznam použité literatury je dobře sestaven a odpovídá příslušným normám, 

rovněž citace a parafráze odpovídají normě. Cílem práce bylo zjistit, zda organizace má 

motivační program a zda je funkční. Autorka k naplnění tohoto cíle využila analýzy dotazníku 

spokojenosti z roku 2011 a analýzu kolektivní smlouvy z roku 2011 a 2015. Metodu analýzy 

dotazníkového šetření z roku 2011 nepovažuji za zcela adekvátní pro zjištění motivačního 

programu. Doporučila bych využití kvantitativního šetření, které by zjišťovalo současný stav 

spokojenosti s motivačním programem, nebo kvalitativní šetření prostřednictvím rozhovoru, se 

stejným cílem. Metoda analýzy kolektivní smlouvy byla použita v souladu se stanovenými cíli. 

Použitou metodiku považuji pouze za částečně adekvátní ve vztahu k tématu a cíli práce. Přesto 

však autorka dokázala na základě použitých metod navrhnout určitá doporučení pro společnost. 

Problémem je, že motivace zaměstnanců není aktuálním záměrem společnosti, což samozřejmě 

autorka nemůže ovlivnit. Autorka používá odborný styl při psaní práce a celá práce je pravopisně 

v pořádku. Byla nalezena pouze 2 % shoda.  
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

  x    

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: 

 

Diskutovala jste svoje závěry v organizaci? 

Myslíte si, že organizace, ve které jste realizovala svoji BP, se skutečně nepotřebuje zabývat spokojeností 

zaměstnanců? 

Jaká vidíte rizika takové firemní politiky? 
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