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1. Obsah a struktura práce 

Předložená diplomová práce usiluje o zjištění potenciálu stimulačních prostředků při 

jejich aplikování u zaměstnanců malých obecních úřadů. Teoretická část diplomové práce je 

zpracovaná poměrně přehledně. Studentka se ve dvou počátečních kapitolách práce postupně 

věnuje sledovaným proměnným, tj. pracovní stimulaci v systému personálního řízení 

(pracovní motivaci a spokojenosti, nástrojům pracovní stimulace a zaměstnaneckým 

benefitům) a personálnímu řízení ve veřejné správě (shrnuje znaky veřejného sektoru, včetně 

malých obecních úřadů). Dané téma je aktuální, odpovídá odbornému zaměření katedry. 

Rozsah textu je spíše podprůměrný, pro diplomovou práci hraniční. Ve struktuře práce jsou 

určité mezery. Patří k nim např. nedostatečně obsáhlý Abstrakt (chybí stručná informace o 

hlavních dosažených výsledcích), dále není zpracovaná kapitola sumarizující výsledky, ty 

uvádí rozsahem skrovná Diskuze a částečně Závěr. Přehled celé diplomové práce by měla 

obsahovat samostatná kapitola Souhrn. Práci by také obohatila doporučení pro praxi. 

Vzhledem k metodickým nedostatkům (viz dále) byl stanovený cíl dosažen pouze částečně. 

Zařazení některých ze 12 příloh do této kapitoly diskutabilní, rychlé orientaci ve výsledcích 

by prospělo včlenění části grafů a tabulek přímo do textu, části popisu výsledků. 

 

2. Odborná úroveň 

V diplomové práci absentují některé zásadní součásti: 

a) Pro použitý kvantitativní výzkum nebyl zformulován výzkumný problém a 

hypotézy, které by byly následně ověřeny metodami matematické statistiky. 

b) Použitý dotazník vlastní konstrukce obsahoval 16 otázek, z nichž 4 zjišťovaly 

sociodemografické znaky respondentů, 12 zbývajících otázek mohlo přinést jen malý objem 

výsledků. Ty navíc studentka zpracovala zcela elementárně, pouze metodou prvního třídění 

bez hledání vnitřních vztahů a souvislostí. 

 

3. Práce s literaturou 

Studentka získala poznatky z bohaté literatury, převážně domácí. Výběr zdrojů se jí ne 

vždy zdařil. Místo aktuálních článků z významných světových časopisů nebo tematických 

sborníků použila zbytečně učebnice nebo encyklopedie, které prezentují jen základní 

informace o tématu (např. Beneš, M.: Andragogika nebo Blažek, L: Úvod do teorie řízení 

podniku), případně články, přinášející informace „z druhé ruky“. Časopisecké zdroje 

(eventuálně sborníky z konferencí) jsou aktuální, obsahují novinky důležité pro chápání 

současného stavu bádání v dané oblasti. V bibliografii také převažují starší publikace. 

Například M. Armstrong sice patří mezi významné klasiky, avšak citovaná kniha z roku 2007 

již vyšla v 10. vydání. V seznamu literatury jsou chyby, některé zdroje hledané podle ISBN 

oponentka nenašla, např. ISBN 978-80-904-38-60 (zdroj: Binek, J.) Nabízí se proto otázka, zda 

zvolená literatura umožnila studentce dostatečný vhled do řešené problematiky. 



Jiné prameny jsou nesprávně citované, například v seznamu literatury je jako jediný 

autor uveden BINEK, Jan (2011), avšak kniha uvádí autorský kolektiv: Jan Binek, Hana 

Svobodová, Kateřina Chabičovská, Jan Holeček, Iva Galvasová, Jaroslav Martének. Dále, 

učebnice L. Blažka byla podle studentky vydaná v roce 2001, podle ISBN však vyšla v roce 

1999, atd. 

 

4. Grafické zpracování 

Pro větší přehlednost zpracovala studentka poměrně kvalitní schémata, i když 

v některých mohlo být jednoduché řádkování nebo menší písmo. Úprava stránek a nadpisů je 

standardní.  
 

5. Jazyková úroveň 

Pokud jde o jazykovou úroveň, diplomová práce by si zasloužila větší zaujetí, 

důkladnost a pečlivost ze strany autorky. Studentka sice použila spisovný jazyk a text napsala 

převážně čtivě, přesto mohla konečné úpravě věnovat více pozornosti a vyhnout se tak 

zbytečným neopraveným překlepům, hrubým gramatickým chybám a stylistickým 

nedostatkům. Například na str. 11: „Stimulované osoby také vykazovali…“ nebo bezdůvodná 

závorka na konci věty na str. 13: ….“specializované osoby (psychologa), a to zejména při 

vyhodnocování výsledků)“, nedokončený řádek na str. 57, případně na str. 16: „Potřebě 

seberealizace je v současnosti kladem velký význam, který lze vidět….“. V tomto posledním 

případě je také menší problém s formulací věty. Jiný příklad stylistické chyby (str. 50): „V 

další otázce dotazníku (otázka č. 11) byl zjišťován…..“ 
  

6. Podněty k rozpravě 

 V případě, že se studentka dostaví k obhajobě, připraví si popis hierarchie potřeb 

podle Abrahama Maslowa. 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Diplomová práce neodpovídá požadavkům, které jsou kladené na tento typ 

závěrečných prací. Nedoporučuji proto k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 10. června 2017                                             doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 

 


