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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Odměňování a motivace zaměstnanců 
Jméno autora: Karolína Malá 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma i způsob zpracování bakalářské práce patří k obvyklým, průměrně náročným. 

 

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. 

Studentka postupovala v souladu se schváleným zadáním. 
 

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

Postup řešení je správný. Nerozumím pouze volbě výzkumného vzorku. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V teoretické části práce prokázala bakalantka solidní orientaci ve zdrojích a využila poznatky získané studium. V praktické 
části zpracovala data z více zdrojů. Postrádám však přesnější popis metodiky výzkumného šetření (stanovení výzkumných 
otázek/předpokladů, zdůvodnění volby výzkumného vzorku, způsob jeho výběru, jeho relevantnost pro dosažení cíle práce 
apod.). Vyslovená doporučení jsou příliš krátká, bez uvedení konkrétních možností, jak je v organizaci aplikovat. 
Korespondence s výsledky výzkumného šetření není u všech zcela prokazatelná. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má jasnou strukturu, působí jako pečlivě zpracovaná. Při pozornějším čtení se v ní vyskytuje nezanedbatelné množství 
gramatických ("neshoda" podmětu s přísudkem, "překlepy") a syntaktických chyb (čárky v souvětích spíše chybějí). Členění 
na podkapitoly a oddíly je příliš detailní. Rozsah práce je na dolní hranici možného. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Práce se zdroji je na velmi dobré úrovni, celkový počet použitých zdrojů je však poměrně nízký. Bakalantka postupovala v 
souladu s citačními zvyklostmi. Celková shoda s jinými dokumenty je podle theses.cz 3%. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Zpracované téma je relevantní studovanému oboru. Bakalantka postupovala v souladu se schváleným zadáním. 
Teoretická část práce svědčí o solidní orientaci studentky v problematice. Práce bohužel zřejmě neprošla 
systematickou jazykovou korekturou, což poněkud narušuje jinak příznivý dojem z této části závěrečné práce.  
 
Nerozumím volbě respondentů výzkumného (dotazníkového) šetření  "z řad široké veřejnosti" a relevanci jtakto 
získaných dat pro dosažení stanoveného cíle práce, včetně vyslovení doporučení. Prosím bakalantku, aby tento 
svůj postup vysvětlila a obhájila.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím v případě úspěšné obhajoby a doplnění metodiky dotazníkového šetření 
klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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