
OPONENTSKÝ  POSUDEK 

na bakalářskou práci Lenky  Vavřínkové 

„Analýza personální činnosti ve společnosti TS Hlučín s.r.o.“ 

 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing.Lucie Krčmarská, Ph.D. 

Oponent:  Ing.Stanislav Procházka 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorka se zabývá analýzou personální činnosti ve společnosti TS Hlučín s.r.o., podrobněji se 

zaměřuje na zdroje motivace a jejich vlivem na pracovní jednání, dále na systém odměňování, vztahů 

na pracovišti a celkové spokojenosti zaměstnanců. Pro svoji analýzu provedla samostatný 

dotazníkový průzkum, na jehož základě je možné odhalit nedostatky ve stávajícím motivačním 

systému a poskytnout vedení firmy návrhy ke zlepšení motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců.  

Závěrečná práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu, zaměření a cíl práce byl splněn.   

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí, obsahově a strukturálně je promyšlená a přehledná. 

V teoretické části se autorka popisem zabývá problematikou motivace, odměňování ve vztahu 

k řízení lidských zdrojů a zaměřuje se na rozbor klíčových oblastí personální práce. Praktická část je 

zaměřena na analýzu firemních dokumentů a průzkum formou dotazníkového šetření mezi 

zaměstnanci, kde řeší problém, zda stav nadefinovaný podnikovými strategiemi odpovídá zkušenosti, 

kterou zažívají řadoví zaměstnanci firmy. Jedná se tedy o praktický problém, jehož řešení může být 

přínosné pro firmu i její zaměstnance. Oslovila úspěšně 22 respondentů, z nichž do výběrového 

souboru byli zařazeni 4 THP, výsledky pečlivě zpracovala graficky, doplnila slovním vyhodnocením 

získaných údajů, vyvodila vlastní závěry a návrhy pro vedení společnosti. 

Předložená práce má velmi dobrou úroveň, celkově vystihuje podstatu uváděné problematiky a 

není k ní zásadních připomínek. 

Autorka na základě vlastní analýzy a hypotéz zjistila, že motivační systém firmy je sice funkční 

(spokojenost nadpoloviční většiny zaměstnanců), ale existují dílčí nedostatky v oblasti vzájemné 

komunikace, předávání informací a propracovanosti celého motivačního systému, což vedlo autorku 

k vypracování vlastních konkrétních doporučení ke zlepšení motivačního systému firmy, proto je 

práce pro firmu a její zaměstnance přínosem. 

Pro zpracování bakalářské práce použila autorka dostatečné množství odborných publikací, firemních 

dokumentů a ostatních zdrojů. 

Rozsah práce, jazyková, stylistická a formální úprava práce jsou velmi dobré. 

Celkové hodnocení bakalářské práce:            Doporučuji k obhajobě 
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