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Posudek vedoucí diplomové práce
"Pracovní výkonnost" - Markéta Tesařová

Jako cíl své diplomové práce s názvem "Pracovní výkonnost" si stanovila Markéta
Tesařová

vymezit

nejdůležitější

faktory, které ji determinují. Práci autorka doplnila

výsledky některých publikovaných průzkumů.

Autorka strukturovala svoji diplomovou práci celkem do 6 tematických kapitol. Soupis
bibliografických citací
internetových

zdrojů),

předložené

z toho 11

práce obsahuje celkem 41 položek

(včetně

cizojazyčných pramenů.

Téma práce, které si Markéta Tesařová zvolila, je poměrně široké a nabízí různé
varianty obsahového

zaměření.

Autorka se ve své práci
souvisejících

pojmů

zaměřila

a na oblast motivace, v jejímž kontextu uvádí i teorie pracovní

Následující druhá

motivace.
výkonnosti.

Třetí

nejprve na vymezení výkonu a výkonnosti a

kapitolu

kapitola

věnovala

obsahuje

Markéta

problematiku

Tesařová

tématu

řízení

měření

pracovní

výkonnosti a

orientovala se i na problematiku produktivity. Na tuto kapitolu navazuje hodnocení
pracovní výkonnosti. V této kapitole se autorka snažila zpracovat téma hodnocení
komplexněji včetně různých

metod hodnocení pracovníků. Předposlední kapitola

práce obsahuje problematiku nízkého pracovního výkonu. Autorka se snažila
postihnout jeho
věnovala

příčiny

a možnosti jeho

ovlivňování.

Poslední z kapitol práce

problematice odměňování pracovníků.

Autorka usilovala ve své práci o postižení faktorů pracovní výkonnosti, které
považovala za zásadní. Aspekty pracovní výkonnosti, kterými se v práci zabývá, jsou
podkapitoly práce jsou tyto faktory

někdy

spíše tématy "vedle sebe" - jejich návaznost a provázanost není v textu vždy

jasně

vyjádřena.

témat

bezesporu relevantní, i když jako kapitoly

V

některých částech

tématu práce,

např.

či

práce je patrná

určitá "podřízenost" dílčích

v kapitole týkající se hodnocení. Vzhledem k rozsahu práce by

se dal

předpokládat větší

rozsah jejího

závěru.

Formální stránce práce by

prospěla

korektura.

Předloženou

diplomovou práci Markéty Tesařové

V Praze dne 5.

září

2008

doporučuji

k

přijetí

k

obhajobě.
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