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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Motivace zaměstnanců v podniku 
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Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
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Pracoviště oponenta práce: MÚVS, Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Oblast motivace zaměstnanců v podniku, na kterou se zaměřuje tato bakalářská práce, patří v běžných případech a 
s použitou výzkumnou metodou dotazníkového šetření mezi oblasti průměrně náročné, ale pro praxi dobře využitelné. 

 

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. 

Považuji za splněné. Cílem bakalářské práce byl průzkum metod motivace zaměstnanců v podniku. Autorka provedla 
dotazníkové šetření k nalezení odpovědí na čtyři výzkumné otázky. V těchto oblastech zkoumání se vyplácí doplnit šetření 
ještě rozhovorem s manažerem k získání zpětné vazby a pohled ze strany řízení zaměstnanců. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vhodný a strukturovaný postup řešení, který lze ovšem ještě doplnit a doladit. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autorka předkládá přehlednou teoretickou část, která je vhodně propojena s celou praktickou částí. Poznatky získané 
z odborné literatury, autorka vhodně propojuje a využívá k návrhům opatření pro zlepšení zkoumané problematiky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je odpovídající, až na některé drobné nedostatky. 

 

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. 
Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi. Autorka využila pro dané téma poměrně velké množství 
aktuálních zdrojů. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

V této bakalářská práce se autorka zaměřila na motivaci zaměstnanců ve vybraném podniku. V teoretické části 
interpretovala základní pojmy dané problematiky, kde dále popsala oblasti pracovní motivace a motivačních metod. 
V praktické části se autorka zabývala přípravou výzkumných otázek a vlastní analýzou současného stavu motivace 
v daném podniku. Na závěr praktické části je autorkou popsán návrh případného zvýšení motivace na pracovišti a 
analýza efektivnosti opatření. 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Zjištěný nedostatek projevování menší pozornosti a zájmu manažerů vůči svým zaměstnancům navrhujete 
řešit organizací pravidelných týdenních schůzek pro vybudování dobrých vztahů v týmech, kde každý 
jednotlivec dostane čas a prostor pro sdělení svých zkušeností, problémů, trápení. Jak velký časový prostor 
by podle Vás postačil pro navrhované schůzky? Navrhujete organizovat v celém týmu nebo samostatně 
v rámci několika spolupracujících osob? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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