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1. Obsah a struktura práce  
Tématem předložené diplomové práce Adély Záhorkové je problematika pracovní 
stimulace zaměstnanců malých obecních úřadů. Téma je oborově relevantní, jeho 
volbu oceňuji, daná problematika si určitě zasluhuje rozpracování. Cílem diplomové 
práce Adély Záhorkové byla „… analýza pracovní stimulace zaměstnanců malých 
obecních úřadů, které jsou významnou součástí veřejného prostoru České republiky.“ 
(s. 8) Dále autorka uvádí: „Pozornost je zaměřena na vybrané personální činnosti na 
malých obecních úřadech a na legislativní opatření, které tyto oblasti regulují.“ (s. 8) 
 
Práci autorka strukturovala celkem do tří hlavních tematických kapitol. První kapitola 
zahrnuje teoretická východiska, která si autorka k problematice pracovní stimulace 
v systému personálního řízení zvolila. Druhou kapitolu práce autorka věnovala 
personálnímu řízení ve veřejné správě, v jednotlivých podkapitolách charakterizuje 
veřejný sektor, malé obecní úřady a v poslední podkapitole uvádí vybrané personální 
činnosti ve veřejné správě. Obsahem třetí kapitoly je empirické šetření „Pracovní 
stimulace z pohledu zaměstnanců malých obecních úřadů v Jihočeském kraji“. 
Navazující kapitolou je Diskuze. Součástí práce jsou přílohy. Po opakovaných 
konzultacích se autorce podařilo uspořádat text do vcelku akceptovatelné struktury, i 
když není například zřejmé, proč jsou v názvu kapitoly 1.4 uvedeny (vyčleněny) 
zaměstnanecké benefity.  
 
2. Odborná úroveň  
Autorka nedůsledně užívá pojmy „motivace“ a „stimulace“, které jsou vzhledem 
k tematickému zaměření práce zásadní, například „Lidi můžeme motivovat zvenčí na 
základě peněžní odměny a dalších hmotných stimulů.“ (s. 16), optimální není 
formulace otázky 12. v dotazníku k šetření „Jaký mají podle vás vliv na vaši pracovní 
motivaci/stimulaci následující položky?“ Text je zatížen formulačními neobratnostmi, 
přičemž mnohé mají i významové aspekty, například „Primárním cílem pracujícího 
člověka je zajištění základních lidských potřeb.“ (s. 7) Práce není konzistentní, 
přínosná by byla výrazná provázanost textu, propojení teoretické a empirické části a 
reflexe teoretických východisek v Diskuzi, například reflexe vybraných teorií pracovní 
motivace (kapitola 1.2). Z odborného hlediska neodpovídá text požadované odborné 
úrovni. 
 
3. Práce s literaturou  
Zdroje, které autorka v práci využila, jsou tematicky relevantní. Přínosné by byly další 
odborné články, publikované výzkumy. Nalézt lze chyby v odkazování, například 
dvakrát uvedený odkaz (Kocianová, 2010, s. 112–123) k textu (s. 13–14), přičemž 
rozmezí stran v odkazu k danému textu není standardní, dále například autorka 
uvádí k textu (s. 37) odkaz na zdroj (Pasák, 2016), který je Soupisu bibliografických 
citací uveden jako „Rozhovor s Václavem PASÁKEM…“. V Soupisu bibliografických 



citací jsou například chyby ve jménech (Cejthamr, Štikar), u publikací nejsou uvedeni 
všichni autoři, například u „Psychologie ve světě práce“ ad. 
 
4. Grafické zpracování  
Textu by prospěla závěrečná grafická korektura. Nalézt lze mnohé nedostatky, 
například nejednotné oddělování odstavců (odlišné mezery v Úvodu práce a v textu, 
například na straně 11 či 53), neužívání automatických odrážek, vhodná není podoba 
přímé citace na straně 11 (Nakonečný, 2005, s. 120), mezi dalšími chybami lze uvést 
neodsazení odstavce, nejednotné umístění zdroje u schémat, dvě závorky vedle 
sebe ad. 
 
5. Jazyková úroveň  
V textu lze nalézt gramatické chyby a překlepy. Jak bylo již uvedeno výše (2.), 
mnohé formulace nejsou optimální, pozornost by zasloužily i formulace v dotazníku 
k šetření (například v 5., 6. a 9. otázce není optimální „vidím“). Úvodní text ke 
kapitole 2 (s. 29, první odstavec) nepovažuji za vhodný. 
 
6. Podnět k rozpravě  
Uveďte využití vybraných teorií pracovní motivace (kapitola 1.2) v práci. 
 
7. Závěrečné hodnocení práce  
Zejména vzhledem k odborným nedostatkům předloženou diplomovou práci Adély 
Záhorkové nedoporučuji k obhajobě. Doporučuji dopracování práce na základě 
připomínek z průběhu konzultací. 
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