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"Motivační program podniku" - Kateřina Kozlová 

Předložená bakalářská práce je věnována motivačnímu programu organizace jako 

významnému nástroji řízení lidí. 

Soupis bibliografických citací předložené práce zahrnuje celkem 25 položek, z toho 

jsou 2 zdroje cizojazyčné. Bibliografie čítá celkem 15 položek. 

Bakalářskou práci strukturovala Kateřina Kozlová celkem do pěti tematických kapitol, 

které doplňují přílohy. Jako cíl své práce si autorka určila popsat souvislosti mezi 

motivací a pracovním jednáním a podat ucelený pohled na tuto problematiku, 

představit aspekty ovlivňující chování lidí v organizaci a jejich vliv na motivovanost 

zaměstnanců. Jak uvádí v úvodu své práce, považuje motivaci a stabilizaci 

pracovníků za velmi důležitou oblasti práce s lidmi. 

V první kapitole práce autorka nejprve vymezuje motivaci, a to i vůči stimulaci a uvádí 

zdroje motivace. Druhou kapitolu práce věnuje v jejím úvodu problematice pracovní 

motivace a dále poměrně vyčerpávajícímu přehledu teorií pracovní motivace, které 

roztřídila do tří skupin podle jejich zaměření. Ve třetí kapitole práce se zabývá 

Kateřina Kozlová vztahem mezi motivací, spokojeností a výkonem. Pozornost 

zaměřuje na problematiku pracovní spokojenosti a na stimulační prostředky a jejich 

vliv na pracovní motivaci. V poslední podkapitole se zabývá v souladu s tématem 

kapitoly propojením výkonu, motivace a spokojenosti. Motivační program podniku je 

obsahem čtvrté kapitoly práce. Autorka nejprve uvádí východiska pro jeho vytvoření, 

poté věnuje pozornost jeho obsahu a nakonec jeho přípravě, tvorbě a realizaci. 

Pátá kapitola práce Kateřiny Kozlové prezentuje příklad motivačního programu 

z praxe, a to společnosti České aerolinie, a.s. (ČSA). Autorka nejprve představuje 

společnost ČSA, její strategii a útvar lidských zdrojů, poté motivační program této 



společnosti, přičemž prezentuje související průzkum hodnot a postojů zaměstnanců, 

v závěru kapitoly poté uvádí obsah motivačního programu ČSA. 

V závěru své bakalářské práce autorka zdůrazňuje význam znalostí motivace lidí pro 

práci manažerů, zejména faktorů, které na člověka působí. Upozorňuje na důležitost 

zvažování potřeb pracovníků a s ohledem na dosažení požadovaných výsledků na 

jejich spokojenost, na význam propojení cílů organizace s individuálními cíli 

jednotlivců, které je úkolem zejména manažerů a klade důraz na manažerský přístup 

k pracovníkům, na jejich rozvoj v oblasti práce s lidmi. Autorka pozitivně hodnotí 

motivační program ČSA s doporučením klást větší důraz na kontrolu a jeho 

dodržování. 

Předložená bakalářská práce Kateřiny Kozlové vyhovuje nárokům, které jsou na 

tento typ prací kladené. K formální stránce práce nemám zásadní připomínky, pouze 

méně významné - v textu nejsou sjednoceny mezery, není jednotné používání 

křestních jmen uváděných autorů v textu (objevuje se celé křestní jméno, první 

písmeno křestního jména i pouze příjmení). Po obsahové stránce práce vyhovuje 

standardní obsahové struktuře k problematice pracovní motivace. Vzhledem k názvu 

práce, který určuje její zaměření, je ovšem škoda, že autorka nevěnovala více 

prostoru problematice motivačního programu v její teoretické části. 
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