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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Martin Steklý 
s názvem: Motivace příslušníků Policie České republiky k výkonu služby

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

7 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 83 

Návrh otázek k obhajobě

1. Můžete uvést tři nejčastější motivační faktory občana ČR pro práci u PČR ?

2. Jaké tři nečastější demotivační faktory se objevují mezi sloužícími policisty během výkonu služby?

3. Jaká opatření byste navrhoval přijmout, aby se zvýšila motivace policistů k výkonu služby ?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Autor práce si vybral jako téma práce motivaci u příslušníků Policie ČR. Student ke zpracování a plnění
zadaných úkolů přistupoval samostatně a zodpovědně. K vypracování využil dostateného množství
literatury i získaných vědomostí. Dílčí úkoly plnil ochotně a spolehlivě. Ve své práci neuvádí informace o
týmovém projektu, neodkazuje na případný podíl na tvorbě publikace ani na činnost v rámci vědeckého
projektu. Student během tvorby práce pojevil dobrou připravenost, iniciativnost a pracovní morálku.
Úroveň zpracování je na velmi dobré úrovni, zjištěná data vhodně řadí a doprovodil je přehledným
grafickým znázorněním. Teoretická část je dostatečně rozsáhlá, část praktická je přehledně zpracována,
jednotlivé kapitoly ne sebe logicky navazují.
Práci hodnotím stupněm B - chvalitebně 

Jméno a příjmení: Mgr. Jaroslav Hovorka
Organizace: Městská policie hl. m. Prahy
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