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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Motivace zaměstnanců v podniku 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast motivace zaměstnanců v konkrétním podniku. Teoretické část je věnována otázkám 
pracovní motivace a výkonnosti zaměstnanců a jejich vzájemnému vlivu. V praktické části je pomocí dotazníků zjišťována 
motivace zaměstnanců.   

 

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. 

K naplnění zadání si autorka vybrala metodu dotazníkového šetření provedeného mezi zaměstnanci podniku. Stanovila si 4 
výzkumné otázky, které by měly směřovat k naplnění cíle, tj. určení toho, zda jsou zaměstnanci motivovaní k práci. Otázky 
zní: 1. Váží si manažer práce svých podřízených? 2. Jsou zaměstnanci spokojeni s pracovní kulturou ve firmě? 3. Jsou 
zaměstnanci spokojeni s nabídkou kariérních příležitostí? 4. Jakým způsobem manažer motivuje svoje podřízené? První 
otázka tedy primárně směřuje na spokojenost se vztahy nebo s komunikací nadřízený-podřízený, druhá je v podobné rovině, 
třetí otázka směřuje na možnosti profesního rozvoje, pouze čtvrtá je zaměřena přímo na motivaci. U otázek 1 a 4 je navíc 
sporné, zda toto zjistíme pouze dotazováním se zaměstnanců a zda by nebylo vhodné data doplnit i o pohled z druhé strany, 
například pomocí rozhovoru s manažerem. Dotazníky spíše odpovídají na to, zda si zaměstnanci myslí, že si manažer váží 
jejich práce a jak si myslí, že je manažer motivuje. Toto by bylo vhodné lépe specifikovat. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi 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. 
Autorka práce byla při řešení zvoleného zadání aktivní, pravidelně docházela na konzultace, ačkoli ne vždy zcela připravená, 
některé části byly řešeny spíše ve spěchu. 

 

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 při řešení práce využívá poznatky získané během studia i znalosti získané z vhodně zvolené odborné literatury. 
Teoretický rámec je adekvátně využitý při řešení praktické části bakalářské práce a tvorbě doporučení pro zlepšení 
sledované problematiky.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce je v pořádku vyjma některých stylistických nedostatků, a ne zcela promyšlených vět. 
Rozsah textu odpovídá požadavkům. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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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. 
Citace jsou v souladu s citačními normami, v textu jsou adekvátně odlišeny informace z odborné literatury a autorčiny vlastní 
příspěvky. Autorka zvolila vhodné a aktuální odborné zdroje v dostatečném počtu. Práce byla zkontrolována na plagiáty 
v systému Theses. 
 

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). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Autorka se v bakalářské práci zaměřila na problematiku motivace zaměstnanců na konkrétním pracovišti. Po 
popisu pracovní motivace, teorií motivace a souvislostí mezi motivací a výkonností zaměstnanců autorka pomocí 
dotazníkového šetření zkoumá, nakolik jsou respondenti motivováni k práci. Na základě dotazníkového šetření 
odpovídá na výzkumné otázky a navrhuje doporučení pro zlepšení zjištěných rizikových faktorů  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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