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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zaměstnanecké benefity v elektronické podobě 
Jméno autora: Karolína Míková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Univerzita Karlova Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce „Zaměstnanecké benefity v elektronické podobě“ představuje velmi aktuální téma a patří mezi 
náročnější témata, protože vyžaduje znalosti vývoje a trendů informačních technologií. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Zadání bylo splněno s menšími výhradami (chybí ekonomické parametry analyzovaných subjektů). 

 

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

Zvolený postup řešení je možný. 
 

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. 

Pečlivě zpracovaná bakalářská práce má odpovídající úroveň. 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

V bakalářské práci jsem nenalezl závažné obsahové a formální nedostatky. 
 

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. 
Bakalářská práce využívá velkého množství zdrojů; není uvedeno, s jakou citační normou pracuje. 
 

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. 

Po zapracování ekonomických údajů doporučuji vybrané části bakalářské práce publikovat v odborném 
časopise. 
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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. 

 

Pečlivě vypracovaná bakalářská práce se skládá ze 7. částí a závěru. Úvodní dvě kapitoly 

představují obecné informace o problematice. Vlastní přínos autorky bakalářské práce je 

obsažen v kapitolách 3.-7. Závěr by měl být podrobnější, neosobní a měl by obsahovat i 

dílčí výsledky popř. systémová zobecnění. 

 
Bakalářská práce využívá „Ich „ formu (Díky psaní bakalářské práce jsem se dozvěděla 

podrobné informace o benefitech v elektronické po-době. Průzkum spokojenosti 

zaměstnanců s elektronickými stravenkami mi navíc umožnil získat…); lze doporučit 

neosobní trpný rod (bylo získáno…) 

V bakalářské práci chybí ekonomické údaje o analyzovaných subjektech. 

 

Otázky: 

 

1. Občané dnes disponují velkým množstvím karet (oponent BP např. cca 20). Bylo by 

možné nahrát všechny aplikace včetně slevových karet na jednu kartu? 

 

2. Na str.8 jsou uvedeny 4 významní poskytovatelé benefitů a to 

Sodexo Pass Česká republika a.s., Edenred s.r.o., Up Česká republika s.r.o., MultiSport 

Benefit s.r.o. Jaké ekonomické (obrat, zisk aj.) a další informace nabízejí elektronické 

zdroje informací www.reuters.com, www.google.com/finance, www.finance.yahoo.com, 

www.sec.gov a www.obchodnirejstrik.cz ? 

 

3. Jaká je Vaše prognóza dalšího vývoje analyzovaného segmentu? 

 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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