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Jméno studenta:  Zdeňka Krejčová 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Mezigenerační srovnání motivačních faktorů na 

pracovišti  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Jiří Kutlák 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená bakalářská práce na téma Mezigenerační srovnání motivačních faktorů na pracovišti se 

zaměřuje na aktuální problematiku věkově různorodé pracovní síly. Na začátku práce autorka 

vymezuje cíle a metodické zpracování včetně použitých metod, stanovení výzkumných otázek či 

shrnutí limitů práce. Následně jsou komplexně vymezena teoretická východiska práce. Na teoretické 

vymezení navazuje představení vybraných generací, které doplňují aktuální demografická data.  

Praktická část zastoupená dotazníkovým šetřením realizovaným ve více firmách je zpracována velmi 

nadprůměrně. Autorka získaná data zpracovává pomocí pokročilých statistických metod (Chí kvadrát 

test nezávislosti, koeficient kontingence aj.). Na výstupy z dotazníkového šetření navazuje poslední 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

  

 

část - Doporučení pro podnikovou praxi, které je zpracováno dle jednotlivých generací. Mírné 

nedostatky shledávám při práci s odborným jazykem, především v praktické části práce. 

 

Předložená práce je podložena dostatečným množstvím relevantních tuzemských i zahraničních 

zdrojů. Vzhledem k počtu respondentů lze označit výstupy výzkumu za relevantní také pro 

podnikovou praxi. 

 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě před státní komisí a hodnotím ji klasifikačním 

stupněm výborně.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Představte aktuální trendy podnikové praxe v oblasti odměňování či benefitů. 

 

2. Jaké změny v požadavcích generace Z lze očekávat v následujících letech, například v důsledku 

možné ekonomické krize či v důsledku životních etap jedinců (zakládání rodin aj.)?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 23.5.2020        Podpis hodnotitele  
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