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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza zaměstnaneckých výhod v podniku působícím v leteckém průmyslu 
Jméno autora: Albert Syrovátka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce hodnotím jako průměrně náročné, kdy náročnou oblastí je zpracování a vyhodnocení 
dotazníkového šetření. Zpracování dotazníku není jednoduchou záležitostí. Postrádám učinění pilotního šetření, případně 
zhodnocení vhodnosti sestaveného dotazníku.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Cíl a metodika práce je zpracována v samostatné části kapitoly. Toto hodnotím velice pozitivně. V teoretické části práce je 
cíl popsán z hlediska teoretického vymezení, tedy provedená rešerše vhodné odborné literatury. V praktické části práce (v 
rámci naplnění cíle práce) jsem si představovala, že bude využito statistických metod, pomocí kterých budou vyhodnoceny 
otázky položené v dotazníkovém šetření. Kladně hodnotím zpracování benefitů ve vybrané společnosti formou metody 
deskripce.  

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor práce použil základní jednoduché metody, se kterými se snažil naplnit stanovený cíl práce.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Kladně hodnotím zpracovanou teoretickou část práce, kterou autor práce vhodně zpracoval. Využil k danému zpracování 
vhodnou odbornou literaturu. V praktické části práce postrádám lepší propracovanost a přístup k analýze dat 
z dotazníkového šetření. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce netrpí zásadními formální a stylistickými nedostatky. Jazyková stránka zpracovávaného textu odpovídá požadavkům 
na kvalifikační práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Zdroje a korektnost citací je vhodná a odpovídá formě pro bakalářskou práci.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Závěrečná práce se zabývala popisem a hodnocením poskytovaných benefitů ve vybrané společnosti /podniku působících 
v leteckém průmyslu.   
 
K naplnění cíle práce využil autor práce převážně výsledky z provedeného dotazníkové šetření. V textu postrádám krátké 
pohovoření k hodnocení sestaveného dotazníku. Dále postrádám využití statistických metod při verifikaci odpovědí, neboť 
výsledky by určitě obohatily učiněné závěry. Autor práce mohl při sestavování doporučení uvést pravděpodobné dopady, 
které by navržené návrhy/doporučení přinesly.  
 
Zpracování textu nepodléhá zásadním formálním ani stylistických nedostatkům.  

 
 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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