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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  

 
x  

 
 

logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací            x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
  
Předkládaná bakalářská práce má 51 stran textu, v teoretické části práce se zabývá kapitolami 
vztaženými k zadání práce – tj. hlavně pojem motivace a motivace v pracovním procesu. 
Praktická část potom sleduje náhodně vybranou skupinu školských pracovníků 
z Pardubického kraje, respektive hodnocení jejich zaměstnanců ve vztahu k pracovní 
spokojenosti, kterou chápe jako jeden za základních faktorů pracovní motivace. Práci jako 
celek je možno hodnotit jako průměrnou (velmi dobrou) a to jak v teoretické, tak i v části 
empirické. Největší problém byl pravděpodobně v otázce  zajištění (ochota) sledovaného 
souboru zaměstnanců – jisté problémy u takového výzkumného tématu bývají časté. Práce je 
zpracována odpovídajícím způsobem, bez závažných omylů a chyb. 
        



 
 
 
 
Otázky k obhajobě : 
 

1.)  Který ze sledovaných faktorů považujete za nejvýznamnější ve vztahu k danému 
tématu? 

2.) Které faktory by mohly u Vámi zkoumaných pracovníků výrazně negativně ovlivnit 
jejich motivaci? 

 
 
 
Práce je doporučena k obhajobě 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
 
 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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