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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studentky:  Jan HARENČÁK 

Téma bakalářské práce:  Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců ve 

vybraném podniku 

Rok obhajoby: 2018 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

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

Katedra:   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 pomocí marketingového výzkumu zhodnotit 

spokojenost zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravy cesty, s.o. a poté 

definovat konkrétní návrhy a opatření. 

Pro splnění uvedeného cíle student nejprve teoreticky vymezil základní vybrané pojmy 

z oblasti personalistiky a z oblasti marketingového výzkumu. Následně stručně 

charakterizoval historii a současnost jmenované společnosti. Nosnou kapitolou je kapitola 

čtvrtá a pátá.  

Čtvrtá kapitola obsahuje výsledky z marketingového výzkumu, který student realizoval 

u Správy tratí Ústeckého kraje jmenované organizace v lednu 2018. V páté kapitole pak 

student definoval konkrétní opatření.  

Bakalářská práce vhodně obsahuje 5 příloh. 

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student zpracovával bakalářskou práci průběžně v rámci celého akademického roku, práci 

pravidelně konzultoval, dodržoval stanovené termíny konzultací. Na druhou stranu student 

ne vždy dodržel stanovenou obsahovou náplň konzultací. Mnohé připomínky vedoucí 

práce musely být studentovi opakovaně sdělovány. Student prokázal schopnost 

samostatně řešit zadaný problém. 
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4. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly v bakalářské práci shledány následující nedostatky: 

 chybné očíslování názvu 3. kapitoly, chybné číslování 4. kapitoly a jejich 

podkapitol; 

 Seznam zkratek má být dle Směrnice děkana HGF VŠB-TUO zařazen ihned za 

Seznam literatury; 

 Seznam tabulek – chybí číslo stránky u Tabulky 10; 

 Nesprávný citační odkaz (číslo 17) u tabulky 1 a 2;  

5. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

V práci byly shledány následující nedostatky: 

 Str. 21: údaje v tabulkách je vhodné uvádět od nejstaršího k nejmladšímu; 

 Str. 21, tab. 3: nesprávná hodnota „rozdílu“ v roce 2015; 

 Str. 38 a 41: chybné odkazy na tabulku; 

 Chybí znění alternativních hypotéz; 

 Str. 47: není jasné, jak student dospěl k částce 401 628 Kč. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je vhodným podkladovým pro vedení jmenované společnosti. 

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů 

Dle „Protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů“ byla nalezena celková 

3% podobnost se všemi nalezenými dokumenty. Tato shoda se týká definování několika 

pojmů v kapitole třetí. 

8. Celkové hodnocení závěrečné práce. 

V rámci obhajoby diplomové práce student odpoví na následující dotazy: 

 Existuje v ČR organizace, mající podobný předmět činnosti jako SŽDC, s.o., 

zaměřená na silniční dopravu? 

 Kdybyste stejně zaměřený průzkum chtěl provádět znovu, změnil byste nějak 

strukturu či formulaci otázek? 

 Byl již někdy na SŽDC, s.o. prováděn nějaký marketingový výzkum? Pokud ano, 

čeho se týkal a co z něj vyplynulo? 

 Doložte výpočet částky 401 628 Kč uváděné na str. 47 bakalářské práce. 
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Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí. 

Závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm „velmi dobře“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 1. května 2018 


