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Č. j: 
  
1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. V souladu se zadáním je práce členěna do šesti 

kapitol, včetně úvodu a závěru. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Předložená práce je, co do struktury v souladu s obsahem, náplň jednotlivých kapitol  

na sebe logicky navazuje.   

 

3. Základní zhodnocení práce. 

V úvodu autor upozorňuje na celosvětový trend kladení důrazu na řízení podniku v oblasti 

personálních a organizačních struktur, potřebu snižovat náklady a využívat vlastní zdroje. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit současný stav motivace zaměstnanců pracujících  

u společnosti SŽDC, s. o. - oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí a za pomoci 

dotazníků se zaměřit na zjištění pracovní spokojenosti s návrhem na řešení problémových 

oblastí. V druhé kapitole je popsána teorie motivace a metodika práce marketingového 

výzkumu po jednotlivých krocích dané problematiky. Třetí kapitola popisuje charakter 

společnosti – základní údaje o vzniku společnosti, historii železnice v ČR, počet zaměstnanců, 

atd. Čtvrtá kapitola se věnuje samotné realizaci marketingového výzkumu, shromažďování 

údajů, jejich zpracování a vyhodnocení. Pátá kapitola obsahuje návrhy a doporučení. V šesté 

kapitole je napsáno několik slov závěrem. Cíl práce je naplněn. 
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

- občasné překlepy a chybějící písmena, opakující se slova (str. 5, 6. odstavec, 5. řádek; 

str. 6, poslední řádek; str. 10, 4. odstavec, 4. řádek), atd. 

- str. 22, 3. odstavec - tento odstavec je špatně zařazen, nepatří ke spolupráci se školami 

- str. 28, graf č. 4 chybí popisek pro zaměstnance pracující u společnosti více než 10 let 

- str. 29 u tohoto grafu je dvakrát uvedeno 8 zaměstnanců, ale pokaždé je uvedeno jiné 

procentuální zastoupení 

- str. 38 je zde uveden odkaz k tabulce č. 5, ale je myšlena tabulka č. 8. Totéž str. 41, 

uvedena tabulka č. 6, myšlena tabulka č. 9. 

- str. 41 – na začátku textu chybí odkaz na graf č. 15 a tabulku č. 9 – uniká souvislost 

textu 

- v seznamu tabulek není definována poslední záložka 

   

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Nové poznatky jsou uvedeny v kapitole 3 Výzkum spokojenosti zaměstnanců a 

vyhodnoceny v kapitole 4 Návrhy a doporučení. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Studijní prameny byly zvoleny aktuálně. Autor ve velké míře čerpá  

z tištěné literatury, kterou vhodně doplňuje internetovými zdroji (zákony a nařízení). 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

Autor má v obsahu i v textu uvedenu 2 x kapitolu číslo 2, proto nesouhlasí počet kapitol, 

dle zadání bakalářské práce (obsah práce souhlasí). 

 

8. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je využitelná pro vedení SŽDC, s. o. V práci jsou uvedeny návrhy řešení, které by 

vedení SŽDC, s. o. mělo vzít v úvahu a případně je realizovat. 
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9. Celkové hodnocení práce. 

Doporučuji závěrečnou práci k obhajobě. 

Bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm ~velmi dobře~. 

 

Doporučuji, aby student v rámci obhajoby závěrečné práce zodpověděl následující 

dotazy: 

1) Jak vypadá hodnocení pracovníka u Vašeho zaměstnavatele? 

2) Z jakého důvodu je výsledek hospodaření v roce 2015 – 1056 mil. Kč? Tato   

změna je v porovnání s ostatními roky markantní. 

3) Jak jste vypočítal zvýšení nákladů podniku o 401 628 Kč na str. 47, 1. 

odstavec? 

 

 

 

 

 

Most, 7. 5. 2018          Ing. Veronika Tomanová 
technický pracovník, PKÚ s. p. 
tel. +420 725 752 491 

  
 


