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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Bakalářská práce studentky Jitky Mládkové je zpracována přehledně a srozumitelně.  

.  

Studentka si vybrala komplexní  téma, které propojuje významné faktory a přináší rozhodující výsledky 

z hlediska hospodaření jednotlivých firem. Docenění této problematiky se může stát konkurenční 

výhodou oproti jiným firmám v tržním prostředí.    

    

Bakalářská práce studentky Jitky Mládkové je v teoretické části založena na množství poměrně kvalitních 

informačních zdrojů. Před zahájením zpracování BP autorka prostudovala potřebné teoretické zdroje. 

V tomto směru je tato část práce vypracována s potřebnou pečlivostí a důkladností. Citace jsou přesné, 

odpovídají kontextu a splňují požadavky kladené citační normou.  

V teoretické části bakalářské práce autorka zmiňuje významné motivační teorie. Problematika je zde 

zpracována komplexně a v potřebné hloubce. Studentka správně podtrhuje praktický význam spojení 

pojmů motivace, spokojeností s prací a výkonem. Především otázka řízení pracovního výkonu nabývá 

v posledních letech na důležitosti. Je to způsobeno výraznou orientací moderní západní společnosti na 

výkon.      

  

V praktické části práce se zaměřuje autorka na konkrétní firmu v oblasti bankovnictví. Tato část práce je 

zpracována metodicky správně a postupně popisuje problematiku prostřednictvím adekvátních 

výzkumných metod. Výzkumné otázky jsou položeny správně a výzkumná zjištění přinášejí prakticky 

použitelné poznatky. Velmi oceňuji závěrečné propojení teoretických předpokladů (výzkumných otázek) 

a praktických zjištění ve firmě.        

Z hlediska metodologického má praktická část požadovaný obsah i strukturu, výstižně 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 Jitky Mládkové 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 byla největší úskalí, která jste musela překonat při zpracování BP?  

2. Co Vás nejvíce překvapilo při zpracovávání Vaší bakalářské práce?     

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

 

 

 

 

 

 

 

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

         ANO  

 
 

 

Doporučení práce k obhajobě:    ANO 
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