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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Motivace zaměstnanců ve vybraném podniku 
Jméno autora: Marek Zíta 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Řízení a ekonomika podniku 
Vedoucí práce: Ing. Josef Košťálek 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FS, ústav Řízení a ekonomika podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student se snažil aplikovat dosažené školní znalosti na reálné problémy spojené s motivovaností zaměstnanců. 
Aktuálně rekordně nízká nezaměstnanost činí toto téma mimořádně aktuální. 
 

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. 

Zadání se podařilo splnit.  
 

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. 
Student prokázal vysokou míru samostatné tvůrčí práce, analytického uvažování, kreativity i implementace teoretických 
poznatků do praxe k řešení konkrétních problémů. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Teoretická část je kvalitní a přehlednou rešerší informačních zdrojů a tvoří dobrý základ pro praktickou část. 
Praktická část je psána rovněž přehlednou a srozumitelnou formou. Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce.  
V analytické části autor provedl dotazníkové šetření, zpracování získaných dat, tím obdržel informace o situaci v podniku a 
tyto informace mu posloužili k formulování četných návrhů a doporučení. Práce má svou hodnotu a jistě některé návrhy 
stejně tak jako získané informace poslouží vedení podniku jako hodnotný informační zdroj. 
Co bych autorovi práce vytkl je to, že se při zpracování informací z dotazníků omezil pouze na výpočty četností a to 
autonomně a nikterak informace neprovázal. Např. byla zjištěna informace o tom jaké procento zaměstnanců by preferovalo 
vyšší mzdu a jaké procento zase nižší pracovní vytížení. Dále byla zjištěna např. věková struktura. Vyšší kvalitativní úroveň i 
přidanou hodnotu pro podnik by práci dodalo, kdyby se podařilo vytvořit hlubší analýzy např. jak souvisí spokojenost 
respondentů s věkem, zda je rozdíl ve způsobu motivace u žen a u lidí apod.      

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Nenašel jsem v práci žádné jazykové chyby.  

 
 
 
 
 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
V práci je použita řada různých užitečných zdrojů. Ve způsobu citování jsem nenašel chyby. 
 
 

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. 
Student ve své práci dokázal nastudovat problematiku po teoretické linii. V reálné společnosti se důkladně seznámil se 
situací. Bakalářská práce má 51 str., což je dostatečný kvantitativní rozsah, pokud jde o kvalitu práce, konstatuji, že obsahuje 
řadu cenných analýz i myšlenek, ale podle mého soudu je analýza informací sebraných dotazníkovým šetřením poněkud 
mělká. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce obsahuje celou řadu cenných návrhů a doporučení postavených na pozorování a analýze.  

Na druhé straně použité metody se redukují na pouhé výpočty absolutních a relativních četností. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o BP a že student dokázal srozumitelně popsat dosažené výsledky, které se jeví jako životaschopné v podnikové praxi 
hodnotím práci klasifikačním stupněm B. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázky: 

1. V tab. 2 uvádíte věkovou strukturu respondentů resp. zaměstnanců uveďte jak by jste vypočítal věkový průměr a 
směrodatnou odchylku věku.  
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