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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Motivace a odměňování pracovníků v podniku 
Jméno autora: Veronika Večerková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: OPPS/MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V bakalářské práci je řešeno téma motivace a odměňování zaměstnanců v bezpečnostní a úklidové službě ARGUS, spol. s r.o. 
Autorka popisuje základní pojmy a teorie a v praktické části na ně navazuje dotazníkovým šetřením, orientovaným na 
analýzu motivačního a odměňovacího systému v dané společnosti. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Cílem práce je zjistit, jak jsou zaměstnanci spokojeni se současným motivačním a odměňovacím systémem ve společnosti, 
pomocí dotazníkového šetření odpovědět na stanovené výzkumné otázky a navrhnout opatření, vedoucí ke zvýšení 
spokojenosti zaměstnanců. Tyto cíle autorka splnila. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala aktivně a samostatně, postup v práci pravidelně konzultovala, vždy s výbornou přípravou. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je psaná odborným stylem, text prokazuje dovednost propojit nastudované teoretické informace s jejich praktickou 
aplikací. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce práce odpovídá požadavkům, vyjma anglického abstraktu, který je nevhodně naformátovaný 
a tedy nečitelný. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Veškeré informace v teoretické části jsou správně ocitovány, studentka využívá relevantní, aktuální zdroje v dostačujícím 
počtu. Práce byla zkontrolována na plagiát v systému Theses. Nedochází k žádnému porušení citační etiky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Bakalářská práce představuje téma motivace a odměňování zaměstnanců, které je v literatuře dobře 
zdokumentováno. Autorka tedy sice nepředkládá nová zjištění, ale přehledně v teoretické části popisuje stěžejní 
terminologii a teorie motivace a v praktické části na toto navazuje empirickým výzkumem. Dotazníkové šetření je 
pro daný případ vhodně zvolenou metodou. Navrhovaná opatření jsou detailně popsaná a reálně proveditelná. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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