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POSUDEK OPONENTA  
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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 
Oponent práce: Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jde o běžnou problematiku, kterou řeší každá firma. 

 

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. 

 

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

Zvolený postup řešení je možný. 

 

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. 
Odborná úroveň je průměrná. Posluchačka kombinovala znalosti získané na MÚVS ČVUT s praktickými poznatky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V analyzované diplomové práci jsem nenašel žádné závažné formální, stylistické nebo obsahové nedostatky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
K výběru zdrojů nemám připomínky; použité zdroje by měly být očíslovány a přesně citovány v textu. 

 

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. 

Autorka používá někdy novinářské výrazy: Aby společnost byla úspěšná je zapotřebí, aby zaměstnanci 

odváděli skvělou práci, ke které budou motivováni a ve které budou spokojeni. 
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Otázka: 

Jaké elektronické zdroje informací znáte a jaké výsledky dávají při analýze konkurence str.50: 

 Allianz, a.s., 

 ČSOB Pojišťovna, a.s., 

 Direct, a.s., 

 ČPP, a.s. 

 

 

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. 
 

Cílem rutinní práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na 

inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. 

 Celková problematika je aktuální i v souvislosti s pandemií COVIT; je zapotřebí si udržet současné 

zaměstnance a zároveň umět nabídnout uchazečům o zaměstnání výhodné podmínky. Společnost si 

tak může udržet či zvýšit konkurenční výhodu na trhu. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních 

pojmů, které jsou provázány celou diplomovou prací. Jedná se především o motivaci, pracovní 

spokojenost, zaměstnanecké benefity a systém péče o zaměstnance. Praktická část je určena 

v první řadě polostrukturovaným rozhovorům, které byli provedeny s devíti pracovníky 

působícími na vedoucích pozicích ve zkoumané společnosti. Autorka  

zhodnotila a vytvořila komplexní návrh na možné změny a inovace v rámci 

zaměstnaneckých benefitů a systému péče o zaměstnance. 

V posuzované diplomové práci jsem nenašel žádné závažné nedostatky a doporučuji DP k obhajobě. 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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