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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Work-life balance jako faktor motivace zaměstnanců 
Jméno autora: Lucie Martinů 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: Ing. Soňa Cupalová 
Pracoviště oponenta práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma je více než aktuální a v posledních letech velice skloňované. 

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Vzhledem k tomu, že jsou v teoretické části uvedeny vybrané teorie motivace, bylo by vhodné zohlednit je konkrétně také 
v praktické části. Autorka se zaměřuje pouze na zaměstnavatele ve vztahu k WLB, naprosto opomíjí roli jedince jako 
takového, což je rozhodně jeden z aspektů majících v této problematice nezastupitelnou roli.  

 

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

Nebyly zcela využity všechny možnosti analýzy dotazníku.  

 

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 práci zcela postrádám vliv time managementu na WLB. Jedná se přitom o jeden z klíčových faktorů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 

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. 
Veškeré použité zdroje jsou řádně citovány. 

 

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). 
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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. 
 
Celá práce je zaměřena pouze na WLB, za kterou je „zodpovědný zaměstnavatel,“ zodpovědnost zaměstnance 
v práci bohužel zohledněna není.  
Autorka pracovala s velmi hezkým vzorkem 148 respondentů, potenciál, který tento vzorek nabízel, nebyl bohužel 
využit. Práci by jistě prospělo porovnat WLB firemních zaměstnanců a OSVČ, mužů a žen, (uvedeno pouze 
v jednom případě) dle věku (uvedeno také pouze v jednom případě). 
Doporučila bych zaměřit se na lepší strukturu praktické části, zvýšila by se její přehlednost. 
Předložená doporučení autorky nejsou dostatečně rozpracována a jeví se spíše jako obecná, zcela chybí analýza 
možností doporučení, zohlednění druhu práce, zaměření se na rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ (opomíjen je 
také remote pracovník). 
Závěrečná vyhodnocení stejně jako samotný závěr považuji za slabší místa předložené bakalářské práce. 
 

1. Jak může prokrastinace a time management ovlivnit WLB? 

2. Předložte kvalitní doporučení na základě závěrů plynoucích z provedeného průzkumu. 

3. Specifikujte své doporučení rozšířit firemní vůz k soukromým účelům.  

3. Na straně 34 uvádíte: „Benefity využívají především respondenti, kteří mají děti.“ Pokud byste ovšem zvolila 
jiné benefity, platnost tohoto tvrzení by byla diskutabilní. Dejte konkrétní příklady takových benefitů. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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