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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

Autorka bakalářské práce se zabývá tématem motivačních faktorů ve vybrané společnosti. Cílem práce je odhalit 
motivační faktory ovlivňující produktivitu ve společnosti.  

 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání práce bylo rámcově splněno, zvolené postupy odpovídají definovaným výzkumným předpokladům. 
Postup šetření byl zvolen adekvátně, výstupy šetření jsou rozebírány, provedeno porovnání výzkumných 
předpokladů s výsledky šetření, komentovány a vyhodnoceny výstupy. Otázka vlivu motivace na produktivitu 
práce ve společnosti by si zasloužila podrobnější rozpracování.  

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Předložená bakalářská práce má 39 stran bez příloh a je rozdělena rovnoměrně na teoretickou a praktickou část. 
Teoretická část se zabývá rozborem a vymezením základních pojmů problematiky pracovní motivace. Druhá část 
obsahuje problematiku pracovní motivace a představuje vybrané teorie motivace. Praktická část práce zkoumá, 
s využitím dotazníkového šetření, motivaci a angažovanost pracovníků, vztah pracovníků k firmě, subjektivní 
hodnocení výkonu.   Dotazník vyplnilo 31 respondentů. Výsledky šetření dopadly pro firmu pozitivně, ale přesto 
autorka připravila konkrétní využitelná doporučení pro společnost. 
 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 

Teoretická i praktická část je zpracována na požadované úrovni, vychází z dostatečného počtu teoretických 
zdrojů, které vhodně syntetizuje s ohledem na stanovený cíl práce. Autorka prokázala schopnost koncepčního 
myšlení, ve své práci využívá všech potřebných znalostí získaných studiem k problematice motivace 
zaměstnanců.  Otázky v dotazníku byly cíleně voleny, aby byly zjištěny požadované informace.  

 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 

Jazyková úroveň práce je vyhovující s menšími výhradami.  Jednotlivé kapitoly na sebe navazují, jsou přehledné, 
korespondují s nastavenými cíli práce a orientují se na klíčové informace.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 

Literární přehled práce je po metodické a formální stránce řádné zpracován včetně citací a odkazů na použitou 
literaturu. Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, s textem a čerpá z dostatečného počtu 
zdrojů, které se zabývají problematikou motivace.  Seznam použité literatury je dobře sestaven, odpovídá 
požadovaným normám, stejně tak použité citace a parafráze.  
 

Další komentáře a hodnocení 
 

Oceňuji, že autorka vycházela z potřeb konkrétní organizace, předložená bakalářská práce je zpracována po 
formální i obsahové stránce na požadované úrovni. Metodika je adekvátní zkoumané problematice. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka prokázala, že je schopna tvůrčí práce, text dostatečně naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

Otázky:  

1. Výstupy z provedeného šetření ve Vaší práci jsou velmi pozitivní téměř ve všech sledovaných parametrech.  

Domníváte se, že by byly výsledky jiné, kdybyste použila více variant odpovědí u některých otázek?  

2. Bude mít společnost zájem o využití Vašich námětů?  

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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