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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 a

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 a

3 Přístup ke konzultacím 15 a

4 Samostatnost při zpracování 10 a

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 a

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 a

7 Metodologická kvalita postupu 20 a

8 Struktura a logika textu 25 a

9 Úroveň teoretické části práce 25 a

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 a

11 Práce se zdroji v textu 25 a

12 Úroveň analytické části práce 25 a

13 Úroveň projektové části práce 25

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15 b

15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 b

16 Jazyková úroveň práce 10 a

17 Formální úroveň práce 10 a

Celkové hodnocení  1,15 A  
 

 
Připomínky a hodnocení práce: 

Pozn.:  
 
V bakalářské práci se autorka zabývá ve firmách často opomíjenou problematikou – 
motivací členů týmu. Kvalitní teoretická část je přehledně zpracovaná, postavená 
v logické struktuře a výstižně uvádí část praktickou. Cílem průzkumné sondy v této 
části práce je zjistit, jak jsou motivováni členové jednoho pracovního týmu ve zlínském 
BauMaxu. Na základě zjištěných dat, průběžně komentovaných, autorka předkládá 
doporučení pro vedení týmu. Cílů práce bylo dosaženo, hypotézy byly ověřeny. 
 
 

 

 

 

 



Otázky k obhajobě:  

1) Popište možná rizika zvoleného tématu bakalářské práce a jak byste/jste je 
eliminovala. 

2) Jaké jsou možnosti rozvoje tohoto tématu? 
 
Ve Zlíně dne 12. 5. 2010 
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 Podpis hodnotitele práce 

 
 
 
 
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS:  
A = 1,00-1,24, B = 1,25-1,50, C = 1,51-2,00, D = 2,01-2,50, E = 2,51-3,00, F = 3,01 


