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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Definované zadání spojené se zkoumáním hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku 
je možné považovat za náročnější. 
 

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. 

Zadání práce je možné považovat za splněné s menšími výhradami. Vymezení cíle a metodiky stylem „Studium odborné 
literatury, která se zabývá hodnocením a odměňováním zaměstnanců (včetně pojmů jako pracovní výkon, motivace 
zaměstnanců a jiné), je dílčím cílem teoretické části diplomové práce“ nebo „Následně pomocí metody komparace dojde 
ke zjišťování shodností a rozdílů v popisovaných charakteristikách. Výsledkem je tedy analogie – shoda jevů na základě 
některých vlastností“ nemá úroveň odpovídající požadavkům diplomové práce. Další výhrady se týkají odborné, formální 
i jazykové úrovně práce (viz níže). 

 

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

Zvolený postup řešení založený na odborné literatuře, interních materiálech, rozhovoru s prokuristou a dotazníkovém 
šetření mezi vybranými zaměstnanci podniku je možné považovat za správný. Určitá výhrada se týká příliš popisného pojetí 
provedené analýzy systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v podniku (viz kapitola 4.2), kdy se jedná o přepis 
odpovědí na otázky z rozhovoru s prokuristou, bez odpovídajícího vyhodnocení, porovnání s teoretickými východisky nebo 
vymezení hlavních problémů nebo příležitostí pro zlepšení. Návrhy na zlepšení by měly být propracovanější a přehlednější. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborný výklad postrádá odpovídající úroveň. Práce s odborným jazykem a odbornými termíny je slabá. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Výraznou příležitostí pro zlepšení je rovněž celková formální úprava textu (zejména nadpisů, odstavců, seznamů, tabulek a 
grafů). Mezery mezi odstavci by měly být jednotné. Tabulky a grafy v praktické části by měly mít smysluplné názvy. Pokud je 
použit nadpis Seznam příloh, měl by být seznam vytvořen. Neměl by být používán budoucí čas pro něco, co už je nebo bylo. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Studentka shromáždila a využila relevantní informační zdroje, včetně cizojazyčných, ovšem citování by vyžadovalo zlepšení. 
Bibliografické odkazy a citace by měly být v souladu s normou, zejména by měly být správné a jednotné. V případě 
harvardského systému odkazování se seznam použitých zdrojů nečísluje, rok vydání se uvádí přímo za autora a publikace 
stejného autora se uvádějí chronologicky. 
 

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, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Studentka zkoumala systém hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku s cílem 
posoudit stávající stav a v případě nedostatků navrhnout opatření ke zlepšení. 

Vymezený cíl práce je možné považovat za splněný s menšími výhradami (viz výše). Výsledné hodnocení ovlivnila 
nižší odborná, formální i jazyková úroveň práce. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 

 

Otázky k diskusi: 

• Jaká konkrétní kritéria hodnocení pracovního výkonu je možné využít při výrobě na zakázku, například 

při výrobě 3 kusů skříní, kdy každá skříň je jiná (viz návrhy na zlepšení v kapitole 5.1)? 

• Které jiné personální činnosti (kromě hodnocení a odměňování zaměstnanců) mohou ovlivňovat motivaci, 

schopnosti a výkon zaměstnanců? 
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