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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studenta:  Bc. Pavel BENEŠ 

Téma diplomové práce:  Koncepce vzdělávání ve veřejné správě a řízení motivace 

zaměstnanců 

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. 

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

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu procesu vzdělávání a řízení motivace 

pracovníků na Městském úřadu Podbořany. Pro naplnění uvedeného cíle student 

charakterizoval jmenovaný městský úřad a v teoretické části diplomové práce popsal 

proces vzdělávání v obecné rovině a proces vzdělávání ve státní správě. 

Praktická část diplomové práce obsahuje zhodnocení procesu vzdělávání a řízení pracovní 

motivace na Městském úřadu Podbořany. Toto zhodnocení je založeno na marketingovém 

výzkumu, který student realizoval u zaměstnanců jmenovaného městského úřadu. 

Marketingový výzkum byl realizován na vzorku 27 respondentů z 36 zaměstnanců 

v pozici úředníků. Na základě zhodnocení údajů z marketingového výzkumu student 

definoval 3 oblasti návrhů, a to zejména v oblasti motivace a vzdělávání. 

Diplomová práce je vhodně doplněna 4 přílohami. 

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

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student zpracovával diplomovou práci převážně samostatně, konzultace s vedoucí 

diplomové práce využil především v závěrečné fázi zpracování práce. Přesto student svým 

přístupem a zpracováním diplomové práce prokázal schopnost samostatně řešit zadaný 

problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce nebyly v diplomové práci shledány žádné nedostatky. 
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V rámci obhajoby diplomové práce student odpoví na následující dotazy: 

 Jaká byla ochota či neochota zaměstnanců městského úřadu k realizovanému 

marketingovému výzkumu? 

 Realizoval městský úřad již dříve podobný marketingový výzkum, a pokud ano, 

s jakým výsledkem? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly shledány žádné nedostatky. Práce splňuje veškeré formální 

náležitosti. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodným podkladovým materiálem zejména pro vedení Městského 

úřadu Podbořany a pro studenty, kteří se s danou problematikou potřebují seznámit. 

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 14. května 2012 


