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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Autorka BP si stanovila nelehký cíl: Posoudit vztah motivace, spokojenosti a výkonu. Mohu konstatovat, 

že si s tím v rámci rozsahu BP poradila velice dobře především díky adekvátně nastaveným metodám 

průzkumu.  

V úvodu vymezuje jednotlivé pojmy (motivace, spokojenost a výkon). Soustřeďuje se na nejdůležitější 

parametry a nezabíhá do zbytečných podrobností. Dobré a přínosné je rozlišení výkonu a výkonnosti – 

v řadě publikací se to často směšuje.  

V praktické části se zaměřuje na identifikaci úrovně každé z položek u zaměstnanců dané firmy. Jako 

přínosné vidím porovnání s firemním výzkumem (z let 2011 a 2013) – ukazuje se, že anonymní dotazník 

a nezávislý pohled (BP) dává přece jen objektivnější informace, i když i ty jsou pro firmu velice příznivé.  

I ve  firmě, která je takto zaměstnanci pozitivně vnímaná, nachází rezervy, je trochu škoda, že závěry a 

doporučení na zlepšení stavu jsou formulována dost neurčitě (použití podmiňovacího místo 

oznamovacího způsobu).  
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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. Vysvětlete vztah motivace a výkonu. Platí při tom nějaký psychologický zákon?  

2. Jaké konkrétní cesty k rozvoji kariéry byste firmě doporučila, jak by je měla prezentovat 

zaměstnancům a který model kariérového rozvoje byste při tom použila?  
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