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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Věra PRŮŠOVÁ  

Téma diplomové práce:  Zhodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců 

Studijní obor:    Komerční inženýrství 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 sedmi kapitol, včetně úvodu a 

závěru. Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav v oblasti motivace a 

spokojenosti zaměstnanců vybrané organizace pomocí dotazníkového šetření, a na základě 

získaných výsledků pak navrhnout případná vhodná opatření ke zlepšení současného 

stavu.  

V první části diplomové práce studentka stručně charakterizovala organizaci, pro niž 

diplomovou práci zpracovávala. Jedná se o Městský úřad v Lounech.  

Ve druhé, teoretické, části diplomové práce studentka vymezila základní pojmy 

související s motivací a spokojeností zaměstnanců. Jsou zde popsány pojmy, jako je 

motivace, typy motivací, motivační teorie, motivační stimuly a spokojenost zaměstnanců. 

Ve třetí, praktické, části diplomové práce studentka popsala současný stav v oblasti 

motivace zaměstnanců vybrané organizace, tj. oblast platového ohodnocení zaměstnanců, 

jejich vzdělávání a motivační benefity, které městský úřad poskytuje svým 

zaměstnancům. V praktické části diplomové práce studentka zhodnotila údaje, které 

získala realizovaným marketingovým výzkumem u zaměstnanců organizace. 

Marketingový výzkum byl zaměřen na zjištění spokojenosti zaměstnanců městského 

úřadu se 6 základními oblastmi, jako je např. spokojenosti s vedoucími pracovníky, 

spokojenost s kolektivem, spokojenost s pracovní dobou atd. 

Na základě zhodnocení současného stavu a výsledků z marketingového výzkumu 

studentka pro vedení městského úřadu navrhla opatření.  

Diplomová práce je vhodně doplněna 7 přílohami. 
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2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala diplomovou práci samostatně, zpracování diplomové práce 

pravidelně konzultovala s vedoucí diplomové práce. Studentka prokázala schopnost 

samostatně řešit zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce nebyly v diplomové práci shledány žádné nedostatky. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Jakým způsobem, resp. pomocí jakého ukazatele, byste vyjádřila produktivitu 

práce pracovníků na městském úřadu? 

 Diskutovala jste o Vašich návrzích s představiteli Městského úřadu Louny? Budou 

Vaše návrhy akceptovat a realizovat časem v praxi? 

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 v Lounech 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 17. května 2013 


