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Zhodnocení volby tématu a formální struktury práce 

Téma bakalářské práce "Motivační systém podniku" bylo zvoleno vhodně a 

výstižně. Autorka v úvodu zdůvodnila volbu tématu, představila 7,áměr práce, jímž 

bylo popsat souvislost mezi motivací a pracovním jednáním a poskytnout ucelený 

pohled na danou problematiku, a následně vysvětlila strukturu práce .. 

Téma je pojato přehledně a srozumitelně, členění práce respektuje logickou stránku 

výkladu. Autorka postupovala od obecného vymezení problematiky motivace, 

představení nejvýznamnějších teorií motivace a jejich kritické zhodnocení, na které 

navázala ozřejmením souvislostí mezi motivací zaměstnanců, jejich pracovní 

spokojeností a pracovním výkonem. Následně popsala obecný postup při 

navrhování firemního motivačního programu, a poté představila motivační systém 

konkrétní organizace. 

Přesto, že autorka předkládá práci převážně teoretického charakteru, povedlo se jí 

téma doplnit vhodnými příklady z praxe. Lze tedy konstatovat, že autorce se 

podařilo dosáhnout cíle, který si vytyčila v úvodu práce. 

Obsahové zhodnocení práce 

Z logického hlediska lze bakalářskou práci rozdělit na teoretickou (kap. 1-3) a 

praktickou část (kap. 4-5). V rámci první kapitoly autorka vyme7,uje pOlem 

motivace, vysvětluje rozdíl mezi motivací a stimulací, a na základě vhodně 

zvolených citací charakterizuje základní zdroje motivace. Ve druhé kapitole se 

autorka soustředila na vymezení předmětu pracovní motivace, které doplnila 

přehledovým výčtem nejvýznamnějších teorií PM a jejich kritickým zhodnocením. 



Třetí kapitola přináší interdisciplinární pohled na problematiku pracovní motivace. 

Autorka zavádí koncept pracovní spokojenosti a pokouší se vymezit jeho vztah k 

pracovnímu výkonu. Popisuje obvyklé nástroje, které firmy využívají k ovlivňování 

pracovní motivace a výkonnosti, avšak zároveň správně poukazuje na to, že 

pracovní spokojenost nelze automaticky ztotožnit s požadovanou úrovní 

produktivity, a kritizuje běžnou praxi řady organizací, které se příliš zabývají 

otázkami motivace, a zapomínají na celou řadu externích faktorů, které ovlivňují 

výkonnost. 

Teoretická část působí uceleným dojmem, vymezení jednotlivých oblasti je 

přehledné, s důrazem na jejich vzájemnou provázanost.. Autorka vhodně doplňuje 

vlastní výklad citacemi z odborné literatury. 

Ve čtvrté kapitole pak autorka popisuje obecnou metodiku vytváření motivačních 

programů - v jednotlivých podkapitolách představuje východiska pro vytváření 

motivačních programů, vymezuje, co je obsahem MP a popisuje postup při tvorbě 

MP a jeho zavádění do praxe. Praktická aplikace této metodiky je naznačena v páté 

kapitole, která je věnována představení motivačního programu v konkrétní 

společnosti - ČSA. 

V závěru autorka přehledně shrnuje klíčové myšlenky práce, a zároveň poskytuje 

možnost hlouběji se zamyslet nad problematikou pracovní motivace, kterou je 

podle jejího názoru nutné vždy studovat v širších souvislostech. 

Zhodnocení formálních náležitostí práce 

Předkládaná práce splňuje veškeré nároky na formální úpravu bakalářských prací. 

Celkový rozsah práce činí 71 stran (vč. 2 příloh). Autorka ve své práci pou~ila 25 

odborných publikací, z toho 2 zahraniční. Bibliografie zahrnuje dalších 15 titulů. 



Literatura byla použita jako vhodné doplnění výkladu jak v teoretické, tak v 

praktické části práce. Použité citace respektují požadavky na etiku vědeckých prací. 

Náměty do diskuze k obhajobě 

Vzhledem k tomu, že práce Je koncipována jasně, dané téma Je prezentováno 

komplexně, bez problematických či nejasných myšlenek nebo nevhodně užitých 

citací, a rovněž na vysoké stylistické úrovni, nemám na autorku žádné doplňující 

dotazy. 

Celkové zhodnocení práce 

Lze konstatovat, že autorka zpracovala svoji bakalářskou práci samostatně, za 

využití odborných publikací, které řádně uvedla v soupisu bibliografických citací, 

resp. v bibliografii. 

Práce splňuje všechny předepsané formální náležitosti. 

N a základě výše uvedených skutečností předkládanou práci doporučuji k 

obhajobě. Návrh klasifikace: 1. 
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