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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Šusterová Marta 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Posouzení přínosů motivačního programu v podniku  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  PhDr. Milan Jermář, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce               
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno              

Posouzeno - podezřelá shoda          

   

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení přístupů k motivování ve firmě z oblast automobilového 

průmyslu. Práce se řídí schválenými zásadami. Využívá základní odbornou literaturu. (Shrnutí 

teoretické části by asi mělo být až za kapitolou 4.) Charakteristika organizace je pouze orientační. 

Vymezení oblastí organizační praxe se vztahem k motivování je vhodně pojato. Analýza motivačního 

programu je konkrétní jen v některých částech (viz Vzdělávání).  Přínosné je vlastní dotazníkové 

šetření - představení výsledků by mohlo být úplnější. Poměrně konkrétně jsou formulovány návrhy pro 

motivační program. Větší pozornost mohla být věnována i závěrečné jazykové korektuře. Navržené 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru BP nebo DP_příjmení 

studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

 

hodnocení je velmi dobře, předloženou bakalářskou práci je možno navrhnout k obhajobě před státní 

zkušební komisí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Uveďte tři opatření z vašeho návrhu, v nichž spatřujete největší přínos pro motivaci zaměstnanců, 

zdůvodněte. 

 

Jak hodnotíte motivační přínos současného systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti?  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 17.5.2019        Podpis hodnotitele  
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Metodické poznámky: 
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