FAKULTA EKONOMICKÁ
Katedra KPM

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Akademický rok 2019/2020

Jméno studenta:

Svobodová Kateřina

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Motivace pracovníků ve vybraném podniku

Hodnotitel – vedoucí práce:
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Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
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
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Bakalářská práce se zabýva tématem pracovní motivace ve zvoleném podniku. Je členěna do sedmi
vzájemně provázaných kapitol. Hlavní i dílčí cíle jsou jasně deklarovány. Teoretická část je přehledně
zpracována s využitím adekvátních zdrojů a poskytuje velmi dobrý základ pro vlastní praktickou část
práce. V úvodu praktické části je představen zvolený podnik a následně strukturovaně a přehledně
popsán motivační systém v daném podniku. Autorka zde vhodně využila metody analýzy interních
dokumentů a polostrukturovaný rozhovor. Za stěžejní část práce považuji dotazníkové šetření, které
autorka realizovala mezi zaměstnanci daného podniku. Pozitivně hodnotím zejména využití zvolených
statistickýh metod ke zpracování dat z dotazníkového šetření, přehledné prezentování výsledků a
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v neposlední řadě také diskusi a závěry k uvedenému šetření. Celkově považuji tuto kapitolu za velmi
zdařilou. V závěrečné kapitole autorka představuje reálné a v praxi realizovatelné návrhy.
Při zpracování bakalářké práce prokázala studentka schopnost samostné práce a velmi dobrý vhled do
řešené problematiky. Jako vedoucí práce oceňuji také iniciativní a tvůrčí přístup studentky v průběhu
zpracování bakalářské práce.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1) Myslíte si, že dojde ke změnám, případně k jakým, v preferenci důležitosti motivačních faktorů u
zaměstnanců v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19?
2) Co může udělat daný podnik, aby byl zaměstnanci vnímám více jako stabilní zaměstnavatel?

V Plzni, dne 18. května 2020

Podpis hodnotitele

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.

