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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Motivace zaměstnanců značně souvisí s pracovními zkušenostmi. Zadání je tedy pro bakalářskou úroveň 
poměrně náročné.  

 
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. 
Práce zadání splňuje v rozsahu odpovídajícím požadovanému rozsahu práce. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup byl velmi správný. Ve zjednodušeném formátu odpovídá postupu profesionálních konzultantských firem 
jak v oblasti analytické, tak v hodnocení a návrzích na zlepšení. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Samostatná část práce využívá kvalifikovaně a ve správných souvislostech poznatky ze zdrojů použitých v teoretické 
části jakož i poznatky z praxe a z průběhu zpracování práce. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledná a je na dobré formální úrovni. Menší chybou jsou některé jazykové 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. 
Bylo využito dostatečné množství zdrojů, citace jsou zřetelně odlišeny. Porušení citační etiky nebylo zjištěno. 

 
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. 
Výsledky práce jsou na vysoké úrovni a mohou být prospěšné pro řízení a další rozvoj hodnocené firmy.  

 
 



 

2/2 
 

POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Práce je dobře strukturovaná a základem dobrého výsledku je dobrá příprava. Dotazník je přehledný, otázky 
správně cílené a vzájemně provázané. Stejně tak je dobře připraven semistandardizovaný pohovor. Díky 
dobrému dotazníku lze výsledky považovat za vypovídající i přes poměrně malý vzorek odpovědí. 
Závěry a návrhy zohledňují nejen čistě matematické výsledky průzkumu, ale i souvislosti mezi převažujícími 
odpověďmi na jednotlivé otázky. 
 
Návrh otázek: 
 
V které části výsledků práce vidíte největší vliv relativně malého vzorku respondentů? 
 
Podle jakých kriterií jste vycházel pro doporučení konkrétních firem pro školení a týmové aktivity? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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