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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Pracovní motivace a spokojenost zaměstnanců 
Jméno autora: Tereza Lopatová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Vedoucí práce: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma a zadání lze považovat za průměrně náročné, stejně tak způsob řešení praktické části.  

 

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. 

Autorka uvádí, že cílem práce je, s oporou o odbornou literaturu, zjistit přístupy k motivaci v dané firmě, její úroveň, názory 
zaměstnanců i zaměstnavatele na motivaci a spokojenost, tyto názory porovnat a při zjištění nedostatků navrhnout zlepšení. 
V zadání je uvedeno, že se bude věnovat motivaci a spokojenosti, na základě analýzy dotazníkového šetření a rozhovoru 
zodpovídá výzkumné otázky a navrhuje opatření pro zlepšení situace. Hlavní výzk. otázka se ale týká pouze motivace a stejně 
tak návrhy na zlepšení vycházejí pouze z této otázky, spokojenost na pracovišti se tedy v této části vůbec neobjevuje. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - 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. 
Studentka pracovala samostatně, z hlediska časového rozvržení práce jsou zde značné rezervy, první koncept zaslala 3.7, 
ačkoli zadání bylo připravené od ledna – uspěchanost a nedostatečná promyšlenost je z textu patrná a práci by prospěla 
podrobnější příprava a delší čas věnovaný zpracování. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Studentka vhodně využila kombinaci více metod k naplnění cíle práce, při vyhodnocování šetření se opírá o odbornou 
literaturu a v tomto směru je využití odborných zdrojů a podkladů získaných při šetření adekvátní. Výhrady se týkají 
metodiky výzkumu  viz. stanovení hlavní výzk. otázky, zmíněné výše, která se týká pouze motivace a stejně tak návrhy na 
zlepšení vycházejí pouze z této otázky, ačkoli tématem práce je motivace a spokojenost. Některé názvy kapitol jsou 
nevhodně zvolené (např. Závěr teorií), na což byla studentka upozorněna při kontrole práce. V textu se pak objevují také 
nepřesné formulace při práci s odbornou terminologií. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska typografického a jazykového má práce rezervy, místy chybí např. zarovnání textu, objevuje se rozdílné řádkování 
apod., kombinace různých druhů zvýraznění znesnadňuje orientaci v textu, v textu je také větší množství překlepů, některé 
formulace vět jsou z hlediska češtiny zvláštně vystavěné (např. Pro získání potřebných dat o spokojenosti a motivaci 
zaměstnanců ve firmě XY bylo provedeno několik metod). Rozsah práce je adekvátní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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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. 
Studentka využila relevantní odborné zdroje v celkovém počtu 35, včetně cizojazyčných, na které je v textu správně 
odkazováno. V seznamu literatury jsou některé zdroje uvedeny nejednotně, chybí označení názvu kurzívou. Práce byla 
zkontrolována v Theses s výsledkem 4 %. 
 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Předložený text naplňuje požadavky na závěrečnou práci. Zvolený cíl lze považovat za splněný s výhradami 
uvedenými v posudku. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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