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Jméno a příjmení studenta:  Jiří Mangl 

Název bakalářské práce:  Motivace k pracovnímu výkonu  

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

Jméno a příjmení  

vedoucího BP:   Ing. Bc. Libor Rejf, CSc. 

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Bakalářská práce je na stále aktuální téma, jak motivovat zaměstnance k co 

nejlepším výkonům pro podnik. V tomto případě jde o podnik poměrně exotický, který se 

věnuje organizování hry Paintball. V první části práce se autor věnuje důležitým pojmům 

v oblasti motivace, dále jsou zde popsány motivační teorie a další teoretické základy, které se 

vztahují k tématu práce. 
 V další části práce je představena společnosti AGS Trade s.r.o. a ještě podrobněji 

je analyzována společnost Paintballgame.cz ve které autor rozebírá postupně její historii, 

personální strukturu, politiku, priority, konkurenci i motivaci a odměnový systém 

zaměstnanců. Student provedl též v této společnosti dotazníkový průzkum ke zhodnocení 

motivace a pracovního výkonu. Otázky jsou zevrubně popsány a zdůvodněny. Podařilo se mu 

tak získat množství zajímavých údajů. 

 Na základě nestandardizovaných rozhovorů i výsledků provedeného šetření 

v další části práce navrhuje autor motivační program společnosti zaměřený na různé 

oblasti. Návrhy jsou promyšlené a dobře realizovatelné. 

  Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce Jiřího Mangla splnila vytčené cíle. 

Odborná úroveň práce je odpovídající. Student prokázal velmi dobré schopnosti při 

aplikaci teoretických poznatků v praxi. I po stránce formální je bakalářská práce velmi 

dobrá. 
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Posudek BP - VEDOUCÍ 

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. Jaké má společnost Paintballgame.cz hlavní konkurenty na trhu u nás? 

2. Jaké je ve společnosti Paintballgame.cz věkové složení zaměstnanců, je zde práce vhodná i 

pro starší zaměstnance? 

 

 

 

 

 

 

 

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

         ANO  

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
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