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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Systém motivace zaměstnanců a jeho analýza v podniku 
Jméno autora: Anna Stolbová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Hana Holá 
Pracoviště vedoucího práce: Externí pracovník 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Motivace zaměstnanců považuji za průměrně náročné téma. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Zadání bylo rámcově splněno.  Otázky v dotazníku mohly být formulovány smysluplněji. Interpretace a vyvozování závěrů je 
slabší. Studentka prý dělala rozhovory, nicméně skoro všechny odpovědi byly ano/ ne, takže nevidím důvod, proč studentka 
dělala s personalisty rozhovor. Navíc tyto rozhovory nepřinesly nic přínosného. Uvedená doporučení jsou velice obecná. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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 ze začátku konzultovala práci intenzivněji. Ukázalo se, že potřebuje intenzivnější podporu, proto jí bylo 
doporučeno kontaktování konzultanta. Konzultace pak na delší dobu přerušila, což negativně ovlivnilo výsledek práce. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Kapitola 2.5 je zmatená a text nadpisu také není vhodný. V úvodu uvádí informace, které následně znovu pojmenovává 
v dalších kapitolách a není pochopitelné, proč stejné téma popisuje různě na různých místech.  
Studentka evidentně nezvolila vhodnou literaturu: Nahoře na straně 16 tvrdí, že hodnocený pracovník nemá možnost do 
posudku zasáhnout. Není uveden zdroj. Z výuky by ale studentka měla vědět, že hodnocení má probíhat oboustranně, a že 
hodnocený se k tomu má právo vyjádřit. 
Dále např. studentka v jedné větě píše o motivaci k lepším výkonům. A hned v druhé píše o nadstandardní lékařské péči, 
jakoby lékařská péče měla mít vliv na výkon zaměstnance. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Častěji nevhodná stylistika, což může být způsobeno tím, že studentka není Češka. Často kapitola kratší jak 1 strana. 
Na str. 29 použila chybně slovo „hypotéza“ a „výzkumná otázka“, dále již správně používá termín „výzkumný předpoklad“. 
Studentka opakovaně hodnotí, který „aspekt“ má „nejvyváženější“ odpovědi. Nerozumím, co tím studentka chce říct a co 
chce z „vyrovnané“ odpovědi usuzovat. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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 
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vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Kapitolu 1.1 nepovažuji za významnou pro dané téma. Studentka ani neuvádí zdroj. Na třech místech v kapitole 2.5 mi chybí 
uvedení zdroje. Navíc je to vždy část, která zní hodně zvláštně, a nepovažuji ji za vhodně zvolenou. Na str. 21 a 22 mi opět 
chybí uvedení zdrojů. Přímé citace studentka neoznačuje kurzívou (str. 7). Další komentář k citaci níže. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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 zručnosti apod. 
Další tipy na zlepšení: 
- Všechny sloupcové skládané grafy mají chybné měřítko na ose y, kde bylo být maximum 100%. 
- Co se týká „komunikace na pracovišti“, některé prověřované aspekty podle mne nespadají pod komunikaci, např. 

„rozdělení rolí“ a „pracovní atmosféra“. Navíc studentka nesprávně tvrdí, že u 3 aspektů vyšla „vysoká míra 
spokojenosti“, přitom to vyšlo jen u dvou. 

- Do „spokojenosti s nadřízeným“ studentka zahrnuje i „přístup vedení“. Následně pak tento „aspekt“ – „přístup vedení“ 
interpretuje jako „spokojenost s nadřízeným“, což považuji za velké zkreslení. 

- V tabulce č. 4 ve sloupci „způsob zpětné vazby“ nedává součet 100%. Stejně tak v tabulce č. 8 sloupec „vliv prosperity na 
mzdu. 

- Často nesprávná nebo zjednodušená interpretace výsledků dotazníkového šetření. Občas se neodkazuje na správná či 
adekvátní %. 

- Studentka pro výzkumné předpoklady názor personalistů interpretovala, jako by to byl názor zaměstnanců. 
- V kapitole „Úvaha a doporučení“ tvrdí, že zaměstnanci jsou spokojení s „rozdělením rolí“, ale to v šetření takto nevyšlo. 

Ve stejném odstavci sama studentka píše, že „polovina respondentů si není jistá rozdělením rolí“, což je jednak 
v rozporu s předchozí větou a navíc je to interpretace, která nevyplývá z šetření, kde zjišťovala „spokojenost 
s rozdělením rolí“. 

- Studentka v kapitole 5.4 píše „Nebylo prokázáno, že by zaměstnanci pokládali mzdu za nejdůležitější motivační faktor.“ 
Nicméně dotazníkovým šetřením toto ani nezkoumala. 

- Studentka tvrdí, že „systém motivačních složek v této firmě je na vysoké úrovni“. Není mi jasné, z čeho to vyvozuje. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Pro studentku bylo evidentně náročné zpracování bakalářské práce v českém jazyce, což beru současně jako 
„polehčující okolnost“. Možná vlivem jazyka je na více místech v bakalářské práci chybná či nelogická interpretace 
či stylistika. 
 
Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů.  
Kapitola č. 3.3 se z velké části shoduje s dokumentem Nejčastější chyby v motivaci zaměstnanců na webu 
www.danarionline.cz, což může znamenat buď, že studentka nepoužila přímou citaci z Urbana nebo text v této kapitole 
zkopírovala z daného dokumentu (zřejmě k němu není veřejný přístup). Nicméně se jedná pouze o kapitolu 3.3, takže jsem 
snížila hodnocení za citace, ale celkově lze práci uznat. 

 
Otázky: 

- Jaké benefity podle Vás motivují zaměstnance k lepším výkonům? 
- Co podle Vás zaměstnance nejvíce motivuje? A co je motivuje v dané firmě. Rozveďte, proč si to myslíte. 
- Vysvětlete, proč si myslíte, že systém motivačních složek ve firmě je na vysoké úrovni. 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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