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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zaměstnanecké benefity a jejich využívání 
Jméno autora: Karolína Uzdařová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo teoretické zmapování tématu zaměstnaneckých benefitů a jejich zhodnocení včetně sepsání interní 
směrnice o využívání benefitů pro zvolenou firmu. Téma zaměstnaneckých benefitů je mezi studenty managementu často 
vybíráno. 

 

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. 

Zadání bylo splněno ve všech ohledech, které si studentka stanovila. 
 

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. 
Studentka projevila vysokou míru samostatnosti a aktivity. Respektovala všechna má doporučení a vždy rychle pochopila 
směr, kterým se má její práce ubírat. 

 

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 je na velmi dobré odborné úrovni. V teoretické části jsou představena stěžejní témata motivace, odměňování a 
zaměstnaneckých výhod. V praktické části autorka kombinuje technika rozhovoru a dotazníků a sepisuje interní směrnici. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková stránka bakalářské práce je velmi dobrá, vyskytuje se minimální množství překlepů. Rozsah práce je 
adekvátní. 

 

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. 
Autorka pracovala s 18 tištěnými zdroji a 4 internetovými. Zdroje jsou přiměřeně aktuální a pro zpracovávané téma 
vhodné. Citace jsou dle normy. Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě 
jiných zdrojů. Míra podobnosti v Thesis je 2 %. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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.  
 
Studentka pracovala na svém tématu systematicky a velmi samostatně. Dokázala se úspěšně popasovat 
s obtížemi, které přináší výzkumný proces a podařilo se jí vytvořit bakalářskou práci na velmi pěkné úrovni. Ráda 
bych ocenila zejména její zpracování interní směrnice, kde přehledně definuje benefity poskytované firmou re-
medical s.r.o.. Tato směrnice má navíc pro firmu praktické využití.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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