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Hodnocení práce

,Přístup studenta k zadanému úko|u, zvolený postup řešení z hlediska soťčasných metod: ,

Téma, které si autor zvolil, je velrni zajimavé a nastavení systemu hodnocení a
odměňováni je důležité pro. každou společnost. K analýze současného stavu autor vhodně
využil metodu dotazníkového šeření mezi zaměstnanci a dotazníkového šeření a rozhovoru'
s vedoucim personálního oddělení. Jelikož se dotazníkového šeťení účastnila velká část cílové
skupiny, jsou získaná data vypovídající. Dotazníkové oáaky byly přehledně vyhodnoceny jak .

graficky, tak slovně. Nicméně v některých pfipadech otáalry z dotaznikového šeťení pusobi
jako duplikované (např. ,,Co Vas motivuje k lepším pracovnim výsledkům?' a ,J.{ejvice mě
v pracovním poměru motiwje,').

Dosažené výsledky, jejich správno§ts Eožno§t praktickóbo využti:
Autor na základě získaných výsledku navrhl vhodné nástroje, které by společnost mohla '

vyžtt (např. hodnoticí pohovory prováděny dvakát ročně i se zaměstrranci na dělnických
pozicích, 13. plat, příspěvek na penzijni připojištění apod.). Jelikož q/to nástroje
z dotazrríkového šeřeni vyplynuly jako účinné v motivaci zaměstnanců k v$šim pracovnim
výkonům, posuzuji tyto náwhyjako velmi vhodné. Kalkulace níkladů zavedení nawhovaných
nástrojů je udělóna přebledně a srozumitelně.

Na druhou stíanu se v rámci nawhovaných odměn pro zaměstnance s vnitřní motivaci
objevily určité nedostatky. Autor nawhuje zavést odměny ze shany spolupracol,r:úků jako pocit
uznání, nicrnéně z dotazníkového šeření lyplynulo, že pro většinu zaměstnanců je uznání okolí
nedůležité. Další náwhy odměn pro zaměstnance s vniřní motivací jsou rozebrrány velrni
obecně a široce, bez jakéhokoliv podkladu pro jejich zavedení.

Jak pníce odpovidó normám, zákonným ustanovením a pHpisům:
Práce odpovídá normrim, zákonným u§tanovením a předpisům.



F'ormální náležitosti (přehlednost, úprava apod.):
Jednotlivé části diplomové práce jsou vyvážené a logicky na sebe navazují. I kd}ž

v některjch oblllstech teoretickíL čásťsklouzává k obecnému výpisu teorií a definic, nechybí zde
obsahová návaznost na praktickou ěást diplomové prace.

Z hlediska přehlednosti a úpravy hodnotím práci kladně. Ze stylistického hlediska se

v pníci vyslrytují chyby v podobě zaměňování slov, vynechávání slov apod.

Obsahujc práce originální řďeni vbedne pro autrské osvědčeníl patent apod.? NE

Připomfuky a dotazy k práci:
Odměna ze sřany spolupracovniků by byla zavedena pouze pro dělnické profese? Proč l

by tento motivační nástroj nebyl využit i pro THP pracovníky?

Práci klasiíikuji stupněm: C - velrni dobře
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