
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí 
Jméno autora: Pražáková Veronika 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Gabriela Antošová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je lehčího charakteru, kde se očekávají inovativní přístupy k řešení sledované problematiky. 

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Autorka naplnila splněné cíle, ovšem velmi deskriptivním způsobem, až někdy ne zcela odborným přístupem a inovativním 
postupem. V tomto tématu by se očekávala završení sledované problematiky s větším přínosem a aplikovatelným 
výstupem a návrhem do praktického použití. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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 se aktivně zapojovala v průběhu semestru na konzultace a byla připravená. Bylo by ovšem vhodnější ještě větší 
aktivita ze strany studentky při elektronických konzultacích se zasláním materiálů ke kontrole před finálním odevzdáním. 

 

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. 
Na zpracování diplomové práce byla odborná literatura vhodně zvolena, možná v menším než očekávaném standardním 
měřítku. Některé zdroje citované v použité literatuře zcela chybí (Armstrong 2014). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Používané věty jsou někdy moc dlouhé a postrádají smysl. Chybí sousled myšlenek a často se opakující informace, které 
působí redundantně. K obohacení čtenáře tedy nedochází konsekutivním čtením, ale skokově. 

 

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 pramenů vhodný, možná by bylo ještě vhodnější zapojit více odborné literatury, než některých fádních 
elektronických zdrojů. U elektronických zdrojů někdy chybí kompletní dodržení normy. 

 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Celkové řešení tohoto zadání mohlo být více inovativní a završeno doporučeními s větší reflexí koronavirové krize 
s dopadem na motivaci zaměstnanců a jejich vytrvalost udržet společnosti konkurenční pozici na trhu. V práci mi 
chybí generace strategií, která měla završit analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Byla by vhodná i 
analýza rizik. 
 
Oceňuji u studentky detailní popisy, kterými se snažila čtenáři objasnit situaci odměňování vybrané společnosti, 
tyto analytické prvky, mohly být více doplněny syntézou. 
 
Dále oceňuji i podrobnou metodiku práce, kterou jen doplním v následující části, kde autorka práce uvádí, že 
z provedených rozhovorů, cituji: „Díky danému se získá subjektivní vnímání jednotlivců na firmou nabízené výhody 
a poskytovanou péči o zaměstnance“. Nejedná se o subjektivní, ale již subjektivizované, jelikož autorka při přepisu 
rozhovorů již vložila svůj pohled na sledovanou problematiku. 
 
Otázky: 
Uveďte, jaké znáte typy odměn a jaká legislativa stanoví dodatečnou a přiměřenou odměnu za výkon jednotlivce? 
Jaký je zásadní rozdíl mezi základní a dodatečnou odměnou? Jakým způsobem byste měřila přiměřenou odměnu 
stanovenou legislativou? 
Jakým způsobem může být výkon zaměstnance ovlivněn či motivován dodatečnou odměnou či benefity? 
 

Jaká konkrétní nařízení ČNB či zákony vydané Českou republikou či Evropskou unií mají přímý vliv na 

prosperitu společnosti XY? Myslíte vaším tvrzením i judikaturu, která má eurokonformní výklad? Jakým 

způsobem? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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