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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Motivace zaměstnanců a zaměstnanecké benefity ve firmě 
Jméno autora: Tereza Ohnemichlová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií  
Oponent práce: Ing. Jiří Rudolf 
Pracoviště oponenta práce: Lidl ČR, v.o.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma rámcově zapadá mezi závěrečné práce s průměrnou náročností, jedná se o zajímavé téma 
s pevnou základnou v odborné literatuře jak české, tak zahraniční. Současně se jedná o soudobý trend na trhu 
práce a přínosy takových to prací leckdy bývají i východiskem pro hybné síly podniků. Ke zvolenému způsobu 
zpracování práce nemám výhrady. 

 

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. 

Ačkoliv cíl práce nebyl nikterak složitý, autorka svou systematickou prací tento cíl naplnila. Připomínky mám 
pouze k samotné formulaci cíle práce „Cílem práce je analyzovat...“, cílem práce by neměla být výzkumná 
metoda. 

 

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

Bez komentáře 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Předkládaná bakalářská práce představuje z hlediska její teoretické části solidní počin, výhrady mám k praktické 
části práce, kterou tvoří popis jednotlivých benefitů společnosti a vyhodnocení dotazníkového šetření. Uvítal 
bych v některých oblastech hlubší analýzu dané problematiky. Výstup bych čekal ve formě autorkou 
zmiňovaného doporučení, které je zpracováno velmi slabě a zcela chybí implementační návrhy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je velmi čtivá a jazyková úroveň velmi dobrá, výhrady mám ke struktuře práce, která je pro dané téma 
zbytečně rozsáhlá. Výhradu mám taktéž k popiskům u grafů, které by měly být formátovány jednotně.  

 

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. 
Bez komentáře 
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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). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

I přes výše zmíněné nedostatky a poznatky oponenta práce jsem přesvědčen, že předkládaná bakalářská práce je 
zpracována na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na tento typ prací.  
 
K obhajobě mám následující otázky  

1. Ve chvíli, kdy by se vámi navrhované benefity měly realizovat, jaký by byl vámi zvolený postup jejich 
zavedení a jakým způsobem by to ovlivnilo podnik z nákladového hlediska?  

2. Odpovídá rozdělení respondentů i míře nezaměstnanosti v daných krajích? Má vámi zmiňovaná společnost 
plošnou inzerci pro nábor zaměstnanců nebo ji rozlišuje pro jednotlivé oblasti? Jaká metoda je dle vás lepší 
a proč?  

3. Má v dnešní době dle vás příspěvek na penzijní připojištění smysl? Pokud byste ho mohla nahradit 
benefitem podobného charakteru, který produkt finančního trhu byste zvolila a co by to pro podnik mohlo 
v rámci procesu změny a implementace znamenat?  

4. Který vámi zmíněný benefit dle vás představuje největší nákladovou položku podniku? Konstatuje spolu 
s dokumenty účetní uzávěrky. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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