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Bakalářská práce Šimony Chloubové již svým názvem jednoznačně určuje zaměření 
do oblasti psychologie práce a organizace a propojení tématu pracovní motivace 
s problematikou personální práce v organizaci. V tomto případě takové, která - vzhledem ke 
své velikosti a zaměření (soukromá jazyková škola) - nevyužívá výhod plynoucích 
z existence personálního útvaru. Výstupem bakalářské práce je tak pokus - dle mého soudu 
potenciálně úspěšný - o sestavení návrhu motivačního programu, který by umožnil nejen 
motivovat ke zlepšení efektivity činností, ale přispěl také k retenci zkušených anebo 
kvalitních lektorů. 

Práce je logicky rozdělena na dvě, dále vnitřně bohatě členěné, kapitoly, které 
můžeme považovat za teoretickou a empirickou část posuzované práce. V 1. kapitole autorka 
stručně, nikoli však povrchně uvádí teoretická východiska (pracovní) motivace a vytváření 
motivačních programů v organizacích. Ve shodě s citovanými prameny, místy však 
s kritickými odkazy na některá zjednodušení, objevující se v literatuře, vymezuje pojmy 
relevantní zvolené tematické oblasti. Ve 2. kapitole pak nejprve charakterizuje organizaci 
Uazykovou školu), pro níž následně zpracovává motivační program v pěti již dříve 
definovaných oblastech. Při tvorbě programu se držela metodiky uvedené také v teoretické 
části práce (s. 15-16 BP) a za zvláště oceněníhodné považuji to, že sama navrhla a realizovala 
výzkumné šetření, které následně využila při strukturování a zdůvodnění položek 
motivačního programu. 

Posuzovaná bakalářská práce sestává ze 77 s. (vč. příloh, z nichž většina je věnována 
prave charakteristice jazykové školy a uvedení výstupů z provedeného šetření). Autorka 
v soupisu bibliografických citací uvádí 12 monografických pramenů a 15 elektronických 
dokumentů (z toho II cizojazyčných), bibliografie doplňuje počet prostudovaných pramenů o 
dalších 4 tituly Cl cizojazyčný). Po obsahové stránce nemám k práci připomínky a ani drobná 
pochybení formálního charakteru nepovažuji za natolik významná, aby snížila kvalitu 
bakalářské práce. 

Závěr: 

Celkově hodnotím bakalářskou praCl Šimony Chloubové zpracovanou na téma 
Motivační program pro lektory pozitivně. Autorka v ní prokázala svoji solidní orientaci 
v tématu a schopnost pracovat s odbornými prameny. 

Domnívám se, že předložená bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na 
tento typ prací, a proto ji do por u č u i i k ob h a i obě. 
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