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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: 

1. Jak jsou lidé obecně motivováni v zaměstnání? 

2. Jaká obecně vypadá snaha lidí při hledání a udržení zaměstnání? 

 

Téma práce je dostatečně teoreticky ukotveno, autorka přináší v teoretické práci základní 

přehled, které který není nijak zbytečně dimenzován a zaměřuje se na nejnutnější. Můžeme 

konstatovat, že práci vytvořila na odpovídající úrovni, byť se nevyvarovala drobným 

formálním nedostatkům, zdroje cituje náležitě. Byla schopna vyvozovat samostatně vlastní 

závěry a její práce naplňuje kritéria bakalářské práce. Výhradu můžeme mít ke stylistické 

neobratnosti, avšak toto není věc nijak neobvyklá. Téma její práce nevyžaduje nutnost 

složitých vymezení teoretické základny a jedná se převážně v práci o deskripci konkrétního 

stavu věci. Práce je vyvážená a popisuje klíčové aspekty, více se mohla věnovat vedle 

mobility samotné fluktuaci. Analytická část je vypracována přiměřeně a vyjma drobných 

nedostatků, které jsou spíše formálního charakteru, nepostrádá práce žádnou důležitou část. 



Hloubka provedených interpretací a shrnutí a doporučení jsou průměrné, pro bakalářskou 

práci dostačující. Autorka v práci přináší užitečná zjištění, přesto lze celkově hodnotit jako 

průměrnou. 

 

Klady práce: Kvalita dotazníkového šetření. Práce neobsahuje nepodstatný balast, je stručná 

a výstižná. 

Nedostatky: Průměrnost práce. Značná stylistická neobratnost 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 

Vedoucí bakalářské práce: 

Jméno, tituly: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.    Podpis: 

 

V Pardubicích dne 23. 5. 2016 


