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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: MOTIVACE A PRÁCE S LIDMI VE 
STAVEBNÍCH FIRMÁCH NA UKRAJINĚ   

Autor práce: Tetiana Chernova  
Oponent práce: Ing. Jan Vopelka 

Popis práce: 

Práce řeší problematiku motivace lidí ve stavebních firmách.  V práci jsou vysvětleny pojmy, které jsou 
důležité k jejímu pochopení. V praktické části se autorka pomocí dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru 
snaží objasnit odpovědi na otázky tykající se motivace lidí. Převážně jsou otázky směřované na manažerské 
posty a vedoucí pracovníky. 

Hodnocení práce: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

Do
br

é 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práci hodnotím jako zdařilo. Některé z výsledků mě samotného překvapily. Zajímavé by bylo porovnání 
potřeb a motivačních prostředků s jinými zeměmi jako třeba Česká Republika či Německo. Otázky zvolené mi 
přijdou věcné stručně a snadno pochopitelné. Řízený rozhovor mohl být malinko obsáhlejší a zaměřit se více 
na detaily. Pro přiblížení a rozšíření této problematiky bych doporučil autorce, aby do dotazníkového šetření 
zahrnul i dělníky, řemeslníky a pomocné pracovní síly, u kterých by výsledky mohli být ještě zajímavé. 
 
Zajímalo by mě jak náročné bylo provádět výzkum v období covid 19? 
Jaký typ motivace by  byl pro autorku zajímavý? 
Jestli dle autorky odpovídá jejích výsledek práce reálnému odrazu stavu věci na Ukrajině? 
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Závěr: 

Bakalářská práce se mi zdá obsahem zajímavá, příště bych doporučil širší škálu profesí při dotazníkovém 
průzkumu napříč firemní strukturu od řádových dělníků až po generální ředitele, což by mohlo mít zajímavé 
výsledky v závislosti na motivačních stimulech. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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