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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Odměňování zaměstnanců v organizaci 
Jméno autora: Bc. Anna Košáková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Oponent práce: Mgr. Lubomíra Pišťáková 
Pracoviště oponenta práce: BNP Paribas Personal Finance SA 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání s cílem analýzy systému odměňování zaměstnanců v dané společnosti, posouzení stávajícího stavu se zaměřením 
na nabídku zaměstnaneckých výhod a s návrhem zlepšení, lze považovat za náročnější. 

 

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. 

Diplomová práce má vyhovující strukturu ve vztahu ke zvolenému tématu a její obsah je v souladu se zadáním. Splněné cíle 
odpovídají tématu, autorka postupovala strukturovaně k jejich naplnění.   

 

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

Zvolený postup řešení problematiky je srozumitelný a dobře použitelný jako pomůcka pro vedení společnosti.  
Studentka zvolila kvantitativní formu dotazníkového šetření, správně zvolila výzkumný vzorek a výzkumné otázky.  
Popsaná metoda sběru dat, je odpovídající. Velmi pozitivně hodnotím vysoký počet respondentů, zapojených do výzkumu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka svůj výzkum podložila studiem odpovídající literatury v dostatečné šíři relevantních zdrojů. 
Analytická část je rozsáhlá, hloubka analýzy je dostatečná. Výstupy jsou detailní, přehledně strukturované podle 
jednotlivých oblastí. Formulované závěry vycházejí z provedené analýzy, jsou srozumitelné a v praxi uplatnitelné. 
Samotné návrhy na zlepšení systému odměňování jsou pro danou firmu přínosné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je vhodně strukturovaná, logicky členěná. Jazyková úroveň zpracování, jakož i odborná kvalita a formální úprava 
textu splňují požadavky ukládané příslušnými normami tomuto typu odborné práce.  
Vyjadřování je korektní bez jazykových chyb a nepřesností. 

 

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. 
Výběr zdrojů je omezen pouze na českou literaturu, použité zdroje jsou staršího data. Bylo by vhodné zařadit i zahraniční 
literaturu a aktuálnější zdroje. Práce s citačními normami odpovídá standardům. 
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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 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Diplomová práce splnila zadání a odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Z práce je zřejmé, že 
studentka je připravena využít dané poznatky v praxi. Práci hodnotím jako fundovanou, kvalitní a přínosnou pro 
danou společnost. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázka k diskusi: 
 

 V diplomové práci zmiňujete, že některé zmíněné návrhy daná společnost již zavádí a některé se chystá 
v brzké době zrealizovat. Uveďte rizika nebo překážky, které aktuálně ovlivňují realizaci Vašich návrhů. 

 
Datum: 7.6.2021     Podpis:  Mgr. Lubomíra Pišťáková 


