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Benefity přo zaměstnance jako nástroj
konkurenceschopnosti podniků na trhu práce

IÍtg. Pavlína Heiduková' Ph'D.

Jméno studenta:

studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské pťáce:

Ilodnotitel - oponent:

Podnik _ Íirmai KFU, FEK, Západočeská univerzita v Plzni

KIiléÍia hodnoceni: (l nťilepši.4 nejhorši. \-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce

C) Teoretický základ práce (rešeťšní část)

D) Členění práce (do kapito], podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, glamatika)

F) Formální zpracování práce

G) Přesnost fomulací a práce s odbomým jazykem

H) Práce s odbornou literatuou (nomy' citace)

l) Práce se zahraniční iiteraturou, úroveň souhmu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešení a práce s iíformacemi
K) Závěry práce ajejich fomulace
L) Splnění cí]ů pťáce

M) odborný přínos práce (pro teorii' pro plaxi)
N) Přístup autola k řešeÍí ploblematiky práce

o) Celkový dojem z práce

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačnín stupnětn:l dobře
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střučné zdůyodnění navřhovaného klasiÍikačního stupně;2

.lak autorka uvádí. hlavním cílem práce je zjištěni postojů zaměstnanců k nabízeným benefitům a

pripoane nou.z"ni.'p.avy stnrktury benĚtitů. Autorka také uvádí dílčí cíle, které však osobně považuji

ipii" 
'u 

."toai"te postupy, než cile samotné' Samotný text bakalářské práce autorka začíná historii a

současností zaměstnanectých benefitů, zde nepovažuji zcela vhodné členění práce do podklapitol a

siejně takjako u kapitoly i povaŽuji rešerši zirpodprůměmou' což se odráží i_ve fotmálním zpracováni

bakaláiké práce. Pratti&á áplikace začíná v kapitole 4, kdeje představen podnik, v němž bylo

rea1izováno dotazníkové šetiení ajsou zde Lrvedeny konkrétni nabízené zaměstnanecké benefity, dle

mého názoru však velmi vágně' Kapito1a 5 se týká dotazníkového šetření' kteřé bylo provedeno na
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přikladu uvederrého podniku' samotné zá\'ěry a doponrčeníjsou velmi opatmé, bez konkrétnich
dopadů a dat. V práci postrádám důraz na daňové aspekty benefitu, na které autorka upozorňuje
v úvodní části bakalářské práce, taktéž statistické zpracování téměř chybí.
Celkově hodnotím předloženou baka1ářskou pláci jako slabší' Zároveň si ale uvědomuji, že provedené
dotazníkové šetření stálo autorkujisté úsilí a čas, a přoto doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat
stupněm ''dobře''.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:r

Na stl' 50 uvádíte: ''obecně se o benefity přílíš nezajímají, a fudíž pro ně nejsou ani důležité''' Proč
tedy zvyŠovat vůbec povědomí o benefitech'l
Jaké koky doporučujete nastavit' aby zaměstnanci benefity nepovažovali za samozřejmost?
Na základě čeho doporučujete plovádět družstvu cooP vlastní dotazníkové šetiení v per1odách po 5
letech?
Vyčislete daňové dopady benefitu pro zaměstnance i zaměstnavate]e družstva cooP a též vyčíslete
náklady a přínosy nabízeÍých Zaměstnaneckých beneÍitů'

V Plzni- dne 2. L 2019
1

Poďpis hodnotite1e

Metodickó poznámky:

l Kliknutim na pole vyberte poŽadovaný kvalifikačni stupeň.
' Stručně zdůvodněte navrhovaný klasjt]kačni stupeň. odůvodněni zpracujte v rozsahu 5 _ t0 vět.
r otázky apřipomínky k bliŽšimu vysvětlcní pti obhajobě dvě aŽ tři ot'ky.

Posudek odevzdej1e r'}tištěný oboustřánně na seketariát K!'U' FEK ZČU nejpozdiji do 15. 1. 20l9.
Posudekmusí být opatřcn vlastnoručním podpisem modře (pro rozealani oíiginálu)'


