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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Systém péče o zaměstnance v podniku a zaměstnanecké benefity 
Jméno autora: Jiří Heliks 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: PhDr. Lenka Emrová 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma bakalářské práce považuji za průměrně náročné, bakaland připravil dotazníkové šetření mezi zaměstnanci 
společnosti zaměřené na analýzu spokojenosti s péčí o zaměstnance a zaměstnaneckými benefity a navrhl doporučení pro 
jejich zefektivnění 

 

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. 

Cílem práce bylo zanalyzovat současný systém péče o zaměstnance a spokojenost se zaměstnaneckými benefity a 
navrhnout doporučení pro zefektivnění tohoto systému. Bakaland připravil dotazníkové šetření napříč organizací, oslovil 
78 % zaměstnanců a vedl strukturovaný rozhovor s regionálním manažerem společnosti, aby zjistil současný systém péče o 
zaměstnance a spokojenost s ním. Zadání bylo splněno.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Bakaland pracoval samostatně, konzultace probíhaly jak písemnou, tak osobní formou.  

 

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. 
Teoretická část je zpracována tak, aby byla podkladem pro praktickou část. Autor čerpal z více zdrojů a dokázal data 
vhodně propojit. Jednotlivé kapitoly jsou dobře a přehledně provázány a plynule a logicky na sebe navazují. Škoda jen, že 
některé podkapitoly jsou parafrázemi pouze jednoho autora (Koubek 1.5,  Armstrong 2.1). Praktická část obsahuje cíl 
práce, výzkumné otázky, popis metodiky, charakteristiku zkoumaného vzorku, interpretaci výsledků dle výzkumných 
otázek. Nejprve je zanalyzován systém péče o zaměstnance na základě rozhovoru s manažerem, následně se autor 
zaměřuje na interpretaci otázek z dotazníku, který je zaměřen na spokojenost zaměstnanců s tímto systémem. Výstupy 
z šetření jsou konkrétně a přehledně zpracovány dle VO a navržena konkrétní doporučení pro zefektivnění celého systému.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazykovou část považuji za odpovídající, práce je přehledná, rozsah odpovídá BP. Občas se objevují formulační 
nepřesnosti. 

 

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 
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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. 
Autor pracoval s dostatečným počtem zdrojů, odkazy a bibliografické citace jsou v souladu s citační normou. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student prokázal dovednost pracovat s odbornou literaturou, vybrat podstatné informace, vzájemně je propojit. 
Stanovit si cíle v souladu s teoretickými východisky, zvolit vhodnou metodu šetření a vhodně interpretovat 
výsledky a učinit závěry. Téma považuji za aktuální a prakticky využitelné. 

 

Práce byla zkontrolována v systému Theses na plagiáty s výsledkem podobnosti 1  %.  

 

Konzultoval jste výsledky šetření s vedením společnosti a s jakým výsledkem? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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