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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Předložená bakalářská práce řeší problematiku odměňování a motivace. Cílem práce je, podle 

vyjádření autorky, na základě provedeného výzkumu prostřednictvím dotazníků a rozhovorů 

zjistit, jak jsou zaměstnanci spokojení se systémem odměňování a motivace v konkrétním 

podniku a na základě výsledků navrhnout řešení nedostatků. Autorka si stanovila následující 

výzkumné předpoklady: se systémem odměňování a motivace jsou zaměstnanci ve společnosti 

spokojeni; nově zavedený systém odměňování a motivace hodnotí zaměstnanci kladněji než 

předchozí systém; prostřednictvím nově zavedeného systému bonusů jsou zaměstnanci 

produktivnější a motivovanější. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část je zpracována na základě obsahové analýzy sekundární zdrojů formou literární 

rešerše. Autorka ke zpracování tématu přistoupila zodpovědně. Text vychází z dostatečného 

množství řádně citovaných zdrojů. Autorka prokázala dostatečnou schopnost práce s literaturou, 

práce má charakter souvislého odborného textu. Pozitivní je snaha autorky porovnávat názory a 

pohledy jednotlivých autorů na danou problematiku. 

Praktická část rozpracovává zvolené téma v konkrétní společnosti. Autorka společnost řádně 

představila, poté rozebrala její systém hodnocení. Hlavními metodami praktické části jsou 

dotazník a rozhovor. Autorka provedla dotazníkové šetření (50 oslovených respondentů/30 

respondentů), šetření je řádně vyhodnoceno. Výsledky jsou dostatečně okomentovány textem a 

doplněny grafy. Autorka také provedla k dané problematice 4 rozhovory, které jsou v textu řádně 

vyhodnoceny a v přílohách práce uvedeny v doslovném přepisu. Závěry práce a formulovaná 

doporučení jsou relevantní a dostatečně opřená o získaná data. Výzkumné předpoklady jsou 

zodpovězeny. Cíl práce je možno považovat za splněný. 

 

Celkově je možno konstatovat, že k práci nemám zásadních připomínek. Práce je zpracována 

pečlivě se zřetelným zájmem autorky o dané téma. Práce splňuje jak po obsahové, tak po 

formální stránce požadavky kladené na bakalářský úkol a proto doporučuji, aby se stala 

předmětem obhajoby. 
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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: 

1. Co je podle Vás úkolem odměňování a motivace? 

2. S jakým největším problémem jste se v organizaci setkala při zpracování své práce. 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

Datum:  4.5.2015    Podpis:   


