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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce spojené se zkoumaným problémem zaměstnaneckých benefitů patří mezi náročnější témata, je 
v souladu se studovaným oborem a stupněm studia.   

 

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 předložené bakalářské práce bylo zjistit možnosti a podmínky uplatnění zaměstnaneckých benefitů v elektronické 
podobě na území ČR a následné porovnání s jinou evropskou zemí. V teoretické části práce se studentce podařilo podrobně 
zmapovat nabídku elektronických benefitů na území ČR. U každé karty je podrobný popis tj. poskytovatel karty, možnosti 
využití a uplatnění, výhody pro zaměstnance a výhody pro zaměstnavatele. Samostatné kapitoly jsou věnovány porovnání 
nabídky elektronických stravenek se Slovenskem, dále je zpracován podrobný popis sítě obchodníků, kteří akceptují 
elektronické stravenky a karty a dále důvody motivace tj. výhody pro poskytovatele i příjemce.  
 
Praktická část práce je věnována zjištění informací o pohledu zaměstnanců na benefity ve formě elektronických stravenek. 
Zvoleno bylo kvantitativní šetření ve formě dotazníků zveřejněného na portálu www.vyplnto.cz, následně studentka 
rozeslala tento dotazník do firem, které poskytují svým zaměstnancům elektronické stravenky. Díky takto široce 
koncipovanému šetření získala vzorek 124 respondentů a jejich názory na výhody a nevýhody využívání této formy benefitů. 
Vyhodnocení pak poskytuje podrobnou sondu využívání jednotlivých forem karet a mohlo by sloužit jako nestranné vodítko 
při rozhodování personalistů při volbě pro ně vhodné karty, kterou plánují svým zaměstnancům nabídnout.  
 
Práce zcela splňuje zadání a je zpracována v odpovídajícím rozsahu ve vztahu k tématu práce i její náročnosti. 

 

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. 
Autorka pracovala samostatně, velmi aktivně a s velkým zájmem o danou problematiku. Průběžně konzultovala a přicházela 
s různými návrhy řešení, které jsme pak korigovaly s ohledem na charakter práce. Ke zpracování teoretické části pracovala 
s mnoha zdroji, ze kterých pak vybrala ty nejdůležitější, které považovala ve vztahu k řešené problematice za klíčové. Oceňuji 
řešení praktické části, zvláště výstupy z provedeného šetření, interpretaci získaných informací a praktická doporučení.  
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Ke zpracování bakalářské práce bylo využito 84 zdrojů informací z odborné literatury a hlavně z elektronických zdrojů, 
které se zabývají problematikou poskytování elektronických benefitů i nabídky jednotlivých firem, poskytovatelů. Návrh 
postupu získání potřebných údajů v praktické části byl zvolen vhodně tj. šetření mezi uživateli (124 respondentů). Otázky 
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v dotazníku byly voleny tak, aby poskytly jednoznačné výstupy, se kterými se dá pracovat, a odpovídají potřebám 
bakalářské práce.  

 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je na dobré úrovni. Z hlediska rozsahu práce splňuje stanovené podmínky. Přehlednější 
zpracování a volba vhodného designu by výstupy práce ještě posunula.  

 

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. 
Literární přehled práce je po metodické a formální stránce řádné zpracován včetně citací a odkazů na použitou literaturu. 
Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, parafráze jsou propojeny s vlastními názory, čerpá 
z nadstandardního počtu zdrojů a autorů, kteří se zabývají problematikou poskytování benefitů.  Seznam použité literatury 
a elektronických zdrojů je dobře sestaven, odpovídá požadovaným normám, stejně tak použité citace a parafráze.  

 

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. 
Oceňuji přístup autorky k řešené problematice, nadšení pro problematiku, schopnost připravit použitelná doporučení. 
Hodnotím snahu řešit problematiku ne pouze formálně pro potřeby bakalářské práce.   

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Autorka prokázala, že je schopna tvůrčí práce, text dostatečně naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci 
s tématem Zaměstnanecké benefity v elektronické podobě řadím mezi kvalitně zpracované s využitelnými výstupy pro praxi, 
podrobně mapuje nabídku elektronických karet v ČR, oceňuji pracnost provedeného zpracování (informace získala z 84 zdrojů, 
převážně elektronických), realizované šetření uživatelů a zpracované výstupy. V případě lepšího a přehlednějšího zpracování 
designu materiálu, by práce mohla posloužit jako vodítko při rozhodování o volbě elektronických benefitů v praxi.  
.  
Otázky:  

1. Uvažovala jste o tom, že nabídnete výsledky své práce firmám, které Vám poskytly prostor pro realizaci šetření?  
 

2.  Jaké jsou trendy v oblasti poskytování elektronických benefitů?   
 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
Práce byla zkontrolována na plagiátorství v systému Theses.cz. Celková podobnost – 0 %.  
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