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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 
Oponent práce: Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Masarykův ústav vyšších studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vyhodnocení současného systému péče o zaměstnance, systému odměn a benefitů patří k náročnějším 
úlohám, pokud je pozornost zaměřena na to, jaký vliv tyto vnější nástroje mají na vnitřní motivaci pracovníků a 
jak ovlivňují jejich angažovanost a konečné výsledky. 

 
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. 
Předložená práce jednoznačně splňuje zadání. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Student postupoval metodicky správně.  

 
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. 
Práce má velmi dobrou odbornou úroveň, student prokázal, že umí správně aplikovat metody a poznatky 
získané studiem do praxe. 
V praktické části by bylo vhodné některé formulace upravit. Např. na str. 27 nalezneme větu: „Firma tak musí 
dodržovat veškeré legislativní povinnosti spojené s prodejem výše zmíněného zboží….“. Což logicky vzbuzuje 
otázku, která společnost legislativní normy dodržovat nemusí? Výsledky průzkumu autor velmi dobře 
interpretuje a vyvozuje z nich relevantní závěry. Doporučila bych však užívat jiné formulace např. místo „firma, 
která se zabývá jen předprodejem zboží“ na „firma, která zastupuje několik luxusních značek“, atp. Nebude to 
působit tak dehonestujícím dojmem. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je výborná. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
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Student správně zvolil dostatečné množství zdrojů a studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Doporučila 
bych pracovat i se zdroji, které uvádí modernější přístupy k zaměstnancům než jaké uvádí autoři Amstrong, 
Kociánová, Koubek. 

 
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. 
Student se v teoretické části odvolává pouze na již zkostnatělé přístupy k zaměstnancům. Stejně tak o tom 
svědčí závěry: zavést 13. plat (jak student zjistil, že by to zvýšilo motivaci zaměstnanců?) případně platit 
příspěvek na dopravu. Rozumím tomu, že si tyto benefity zaměstnanci vybrali z doporučeného menu. Na 
studentovi však bylo, aby dokázal vyhodnotit dopad těchto rozhodnutí na výkonnost a motivaci zaměstnanců. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

1. Jaké další benefity kromě Vámi uvedených se v současné době ve firmách prosazují? 
2. Co má největší vliv na vnitřní í motivaci lidí a jejich angažovanost? 

  
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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