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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zaměstnanecké benefity a analýza benefitů ve vybrané společnosti 
Jméno autora: Vuová Ngoc Anh 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: JUDr. Jana Vaněčková 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se dnes o již zcela běžnou součást odměňování a personální práce firem. Literatura a celá řada zdrojů je dostupná. 
Nejedná se z pohledu firem o informace, které nerady sdělují, právě naopak.  
 

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. 

Vložte komentář. 
 

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

První pohled na práci není nijak uspokojivý, autorka až v samotném textu nastiňuje její strukturu a zdůvodňuje obsah.  

 

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. 
Jak jsem již zmínila, jedná se o tradiční nebo řekněme klasické téma, u něhož nelze očekávat dramaticky překvapivé 
výsledky, na které by mohla navazovat práce studenta se společností ohledně nápravy a doporučení.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazykově je práce psána stylem odpovídajícím bakalářské práci. V práci jsou občas překlepy a gramatické nepřesnosti. 
Rozsah práce je dostačující.  

 

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. 
Četnost zdrojů je dostačující, již bylo zmíněno, že literatury na dané téma je na trhu dostatek. Překvapivým pro mě bylo 
sdělení autorky na s. 24: „Teoretické zdroje byly autorkou čteny převážně informativně, aby v nich byly nalezeny podstatné 
informace, a bylo v nich hledáno za pomoci obsahu a klíčových slov“.  
 

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). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Po formální stránce pro mě práce není na dobré úrovni, zejména skladba obsahu. Čtenář odborné literatury vnímá 
obsah velmi intenzivně (sama autorka v teoretických zdrojích hledala dle obsahu), proto se domnívám, že nazývat 
podkapitoly v praktické části otázkou z dotazníku není vhodné. Obsah také nekoresponduje s tím, jak je práce 
vlastně členěna. Na s. 3 je velkým písmem přes celou stranu „TEORETICKÁ ČÁST“ v obsahu to však není, tzn., 
z obsahu se čtenář nedozví, že je práce členěna na teoretickou a praktickou část.  

Obsahově práce splňuje požadavky na ní kladené, nicméně se nejedná o vynikající práci studentky. Závěry pro 
společnost jsou velmi obecného charakteru, např. s. 44 „Zaměstnanci by se o systému benefitů měli dozvídat 
osobnějších formální cestou, kdy by ideálně přímý nadřízený tyto informace předal.“ Dále zmíněno jaké to má 
výhody. Není ovšem nijak nastíněno, kdy konkrétně má zaměstnanec informace dostat např. v rámci adaptačního 
období, v jaké podobě atd. To ať si společnost laskavě vymyslí sama. Stejně tak na téže stránce doporučení, „aby 
byl systém benefitů přestavěn“, protože je pro respondenty důležitý. Jak přestavěn, proč a na základě čeho se 
však již nedozvíme.  

Subjektivně mi v práci chybí otázka týkající se spokojenosti zaměstnanců s finančním odměňováním tj. s výplatou 
obecně. Autorka sama se totiž ptala respondentů, zda by uvítali navýšení hrubé mzdy (s. 37) a zároveň 96% 
respondentů na otázku č. 5 (s. 32) odpovídalo, že nejdůležitější je pro ně finanční ohodnocení. Výsledky ohledně 
analýzy benefity dle mého názoru výše výplaty zaměstnance významně ovlivňuje. Na jedné straně mohou být u 
„dobře“ zaplacených zaměstnanců benefity vnímány jako přidaná hodnota tj. „něco navíc“ a na druhé straně u 
„špatně“ placených zaměstnanců bývají vnímány jako něco čím se jím zaměstnavatel „snaží zaplácnout prázdnou 
kapsu“ než aby jim přidal.  

 

K obhajobě: 

Autorka v práci v nabídce dalších benefitů navrhla zvyšování dovolené po odpracovaných letech (s. 35) 

Konkrétně rozpracujte a navrhněte uplatnění tohoto benefitu v praxi, aby byl dobře aplikovatelný například pro 
zkoumanou společnost a zároveň v souladu se zákonem.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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