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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studentky:  Terezie BOČKOVÁ 

Téma bakalářské práce:  Analýza faktorů ovlivňujících spokojenost zaměstnanců 

vybrané společnosti 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Cílem bakalářské práce bylo vytipovat a zhodnotit faktory, které ovlivňují pracovní 

spokojenost či nespokojenost zaměstnanců společnosti OKD a.s. Dalším, souvisejícím 

cílem bylo definovat konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení spokojenosti či snížení 

nespokojenosti zaměstnanců jmenované společnosti. 

Pro naplnění uvedeného cíle studentka v první části práce charakterizovala jmenovanou 

společnost a následně teoreticky vymezila základní pojmy spojené s problematikou 

spokojenosti zaměstnanců. 

Nosnými kapitolami bakalářské práce je čtvrtá a pátá kapitola. Čtvrtá kapitola práce 

obsahuje výsledky výzkumu, který studentka realizovala u zaměstnanců společnosti 

OKD a.s. Studentka provedla 2 výzkumy zaměřené na spokojenost zaměstnanců, a to u 

horníků a u technicko-hospodářských pracovníků společnosti. Celkem studentka získala 

326 vyplněných dotazníků od horníků a 151 vyplněných dotazníků od THP. Součástí této 

kapitoly je statistické testování hypotéz, kdy pro každou skupinu zaměstnanců byly 

formulovány 3 hypotézy.  

Na základě výsledků realizovaného výzkumu studentka v páté kapitole bakalářské práce 

definovala konkrétní návrhy a opatření. 

Bakalářská práce obsahuje 4 přílohy. 

Bakalářská práce je zpracována přehledně, má logickou strukturu a návaznost.  

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  
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3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v bakalářské práci shledány následující nedostatky, které ale 

výrazně nesnižují celkovou úroveň bakalářské práce. 

 Tabulka 25 na str. 47, Tabula 27 na str. 50, Tabulka 32 na str. 74: celkový součet 

odpovědí není 326; 

 Str. 55, Tabulka 33: u 5. otázky v tabulce jsou chybné součty u dolu Paskov a ČSM, u 

6. otázky je uveden chybný součet u dolu Karviná; 

 str. 64, Tabulka 44: u 15. otázky jsou uvedeny chybné součty u dolu Karviná a dolu 

Paskov; 

 str. 71, Tabulka 53: u 21. otázky a 28. otázky jsou chybně uvedené součty. 

 

V rámci obhajoby bakalářské práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Uvažuje vedení společnosti o realizaci Vámi navržených opatření? Pokud ano, o jaká 

opatření se jedná? 

 Jaký byl přístup zaměstnanců k průzkumu, který jste realizovala? 

 Realizovalo OKD a.s. již v minulosti průzkum na zjištění spokojenosti či 

nespokojenosti svých zaměstnanců? Pokud ano, s jakými výsledky? 

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka ke zpracování bakalářské práce přistupovala iniciativně a zodpovědně, 

pravidelně konzultovala zpracování práce. Studentka se zúčastnila veškerých konzultací 

v Ostravě vypisovaných pro studenty prezenční formy studia. Studentka svým přístupem a 

zpracováním bakalářské práce prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly v bakalářské práci shledány žádné nedostatky. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Bakalářská práce je vhodným podkladovým materiálem pro vedení společnosti. Výsledky 

bakalářské práce by byly vhodné k publikování v odborném časopise. 
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7. Celkové hodnocení práce. 

Bakalářská práce je po obsahové stránce i po stránce rozsahu zpracována na úrovni 

diplomové práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou „výborně“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 7. května 2015 


