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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Faktory ovlivňující pracovní výkon v průmyslovém podniku 
Jméno autora: Lucie Hlaváčková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Šárka Vávrová 
Pracoviště oponenta práce: TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

Zadání závěrečné práce vychází ze studijního programu Ekonomika a management. Zadání obsahuje řadu 
možných přístupů.  Náročnost práce  odpovídá. 

 

Splnění zadání splněno 

  Závěrečná práce splňuje zadání.  
Členění odpovídá charakteru zpracovávaného tématu.  

 

 

Zvolený postup řešení správný 

Postup  a  dotazníková metoda průzkumu ve společnost TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o. byl  vhodně zvolen. 
Jedná se o malou výrobní  společnost.  „Dotazník“ byl jasný, otázky jednoznačné a nekomplikované. Osobní 
přístup studentky při zadávání, optimální doba na vyplnění a umístění sběrné nádoby  před vstup do šatny bylo 
velice dobře zvolené. Odpovídá tomu i vysoká návratnost „Dotazníku“.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 

V teoretické i praktické části studentka využila svých znalostí získaných studiem a čerpáním informací  z odborné 
literatury. V praktické části velice dobře zpracovala a následně vyhodnotila podklady a data získaná  z 
„Dotazníku“. Výstupy odpovídají reálné skutečnosti ve společnosti. Volba a uspořádání otázek bylo promyšlené a 
vycházelo z teoretických znalostí získaných během studia.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 

Formální úroveň práce je velmi  dobrá ( grafika, text, jazyková úroveň). Tabulky a grafy jsou pěkně uspořádané a 
práci zpřehledňují. Typografická úroveň je odpovídající. Nevyskytují se chybějící či zdvojené mezery, apod.. 
Jazyková stránka závěrečné práce  je na odpovídající úrovni  v souladu s požadavky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 

Autorka cituje 22 literárních zdrojů zahrnujících mj. odborné články  a  internetové prameny, co do mého 
posouzení ve správném kontextu. Celkově v tomto bodě je  práce velmi dobrá.  

 

 

Další komentáře a hodnocení 
Hlavním cílem závěrečné práce byla identifikace  faktorů ovlivňujících pracovní výkon v průmyslovém podniku. Cíl 
práce byl splněný. Jednotlivé faktory byly zjištěné. Praktická část má výbornou vypovídající schopnost. Studentka 
nejen na základě výstupů z „Dotazníku“ identifikovala slabé a silné stránky ve společnosti (dobře postavený 
dotazník), ale kvantifikovala sílu jednotlivých faktorů.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Praktická část: 
Výsledky výzkumu odráží skutečný stav ve společnosti.  

Otázky: 

1. Proč jste zvolila dotazníkovou metodu k získání vstupních dat? 
2. Jaký je Váš názor na pravdivost odpovědí získaných formou  anonymního dotazování?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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