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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 zpracovává problematiku pracovní motivace ve zvolené společnosti. Má logickou
strukturu, hlavní i dílčí cíle práce jsou jednoznačně formulovány. V teoretické části autorka přehledně
a srozumitelně vymezuje pojmy z oblasti motivace a to jak v rovině obecné, tak i v rovině pracovní.
Tato část je zpracována adekvátně potřebám definovaných cílů práce. Nicméně je potřebné upozornit,
že některé dílčí pasáže mají podobu spíše výpisků. V úvodu praktické části je stručně představena
společnost, následuje popis jejího motivačního systému. Škoda, že k detailnějšímu popisu autorka ne
zcela využila potenciál rozhovoru, který tato metoda nabízí. K analýze motivace je vhodně zvolena
metoda dotazníkového šetření mezi zaměstnanci dané společnosti. Výsledky šetření jsou zpracovány
formou přehledných tabulek, které jsou doplněné smysluplnými komentáři. Pozitivně hodnotím také
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přehledné zpracování závěrů z realizovaného šetření. V návaznosti na předchozí zjištění autorka
zpracovala návrhy, které by se mohly stát, v případě detailnějšího rozpracování, možnou inspirací pro
danou společnost. Celkově lze konstatovat, že cíle i zadání práce byly naplněny.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1) Jaká jsou možná rizika Vámi prezentovaných návrhů a jak by bylo možné tato rizika eliminovat?
2) Jak si vysvětlujete zjištění, že možnost kariérního postupu zaměstnanci společnosti nepovažují
z hlediska motivace za důležitou?

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.

