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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Bakalářská práce studentky Karolíny Sulanové je zpracována přehledně a logicky.  

.  

Studentka  zvolila  téma, které je „evergreenem“ v problematice přístupu zaměstnanců k výkonu profese.  

Téma je v současné době, kdy je kladen důraz na výkon zaměstnanců, stále aktuální a diskutované 

především akcionáři, majiteli firem a manažery na všech úrovních řízení.    

 

Bakalářská práce je studentky Karolíny Sulanové je založena na studiu relevantních informačních zdrojů 

a opírá se o kvalitní znalost teoretických přístupů českých i zahraničních autorů. V tomto směru je práce 

zpracována důkladně a s potřebnou pečlivostí. Citace jsou přesné, odpovídají kontextu a splňují 

požadavky kladené citační normou.  

Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na poskytnutí co nejširšího přehledu různých přístupů 

k motivaci pracovního výkonu v souvislosti s konkrétním pracovním výkonem. Problematika je zde 

pojednána komplexně a v celé šíři. Studentka správně podtrhuje význam motivace právě v souvislosti 

s pracovním výkonem.   

  

V praktické části práce se zaměřuje studentka na firmu, která má v oblasti motivace k výkonu určitá 

specifika, která se snaží autorka výstižně popsat. Tato část práce je zpracována metodicky správně a 

postupně mapuje problematiku prostřednictvím adekvátních výzkumných metod. Výzkumné otázky jsou 

položeny správně a výzkumná zjištění přinášejí prakticky použitelné poznatky     

Z hlediska metodologického má praktická část požadovaný obsah i strukturu, přesně popisuje všechny 

relevantní problémy, zpracovává přínosná data a vyvozuje patřičné závěry a doporučení. Grafy a tabulky 

jsou zpracovány přehledně a patřičně komentovány v souvislosti s položenými výzkumnými otázkami. 

Použité metody zkoumání jsou standardní a vyhodnocení dat přináší praktické výstupy.         

  

Bakalářská práce Karolíny Sulanové je podle mého názoru přínosná a odpovídá standardu bakalářských 

prací. Zabývá se aktuální problematikou a přináší prakticky aplikovatelné výstupy.  
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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. Jaká je podle Vašeho názoru nejkontroverznější část Vaší bakalářské práce?  

2. Která motivační teorie je v současné době nejaktuálnější a nejlépe aplikovatelná v praxi?    

3. Jaký předpokládáte praktický přínos výsledků Vaší BP v konkrétní firmě?    
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