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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) Přístup autora k řešení problematiky práce
O) Celkový dojem z práce
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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1

velmi dobře
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení efektivnosti motivační praxe v menší organizaci. Je
formulován cíl práce, jeho realizace odpovídá stanoveným Zásadám. Teoretická část postihuje
základní poznatky z oblasti pracovní motivace. Přesto se nepodařilo zahrnout i tak důležité prvky
motivačního systému, jako je kariérní rozvoj, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, jednání manažera
(hlavně styl vedení) při motivačním působení. Tyto body se v práci objevují jako významné součásti
praktické části. Naopak je v teoretické části správně zdůrazněno hodnocení zaměstnanců, ale
v empirické části již není příliš akcentováno. Propojení teoretické a praktické části by napomohlo
shrnutí teoretických východisek pro další části práce. Charakteristika organizace je orientační, velmi
dobře je zpracováno dotazníkové šetření. Poměrně vhodně jsou formulována doporučená opatření (i
když třeba změny v jednání manažerů asi jen kurz nezajistí?). Celkově je možno navrhnout hodnocení
lepší velmi dobře, práci je možno předložit k obhajobě před státní zkušební komisí.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
Motivační vliv může mít i kultura organizace. Jak byste charakterizovala kulturu této organizace a jaký
má vliv na motivování zaměstnanců?
Jak byste charakterizovala styl vedení a přístupy k vedení lidí v této organizaci, jakým způsobem je
využíváno hodnocení zaměstnanců, o němž píšete k teoretické části?

V Plzni, dne 1.6.2020

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.

