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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Denisa TOMAKOVÁ 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Benefity pro zaměstnance jako nástroj 

konkurenceschopnosti podniků na trhu práce  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     dobře  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem. Jako metoda výzkumu bylo zvoleno 

dotazníkové šetření. Studentka se seznámila s touto technikou a především zjistila, jaká úskalí v sobě 

skýtá. V práci se objevuje reflexe, studentka nastínila problémy, se kterými se setkala při realizaci 

šetření, v textu se objevuje i stručný popis možných opatření pro zvýšení návratnosti dotazníků 

v případě dalších výzkumů.   

Hlavním nedostatkem práce jsou nepřesné formulace a nižší úroveň odborného vyjadřování. 

V grafické prezentaci pomocí sloupcových grafů bych pro srovnání různých řad doporučila využívat 

relativní četnosti, nikoliv absolutní, které z důvodu nestejně velkých souborů nejsou pro srovnání 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_VP.pdf (příklad: DP_Xaver_VP.pdf).  

 

vhodné. V kapitole 5.2 (str. 45) je počítán koeficient kontingence, přestože nebyla prokázána závislost. 

Závěry analýzy z této kapitoly nejsou dostatečně interpretovány a provázány s výsledky provedeného 

šetření.  Kapitola 6 (Návrhová část) přináší spíše obecná doporučení. 

Práci doporučuji k obhajobě a z důvodů výše uvedených navrhuji hodnotit stupněm dobře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Pokuste se vyčíslit hodnotu benefitů, které firma svým zaměstnancům nabízí, a velikost jejich 

daňových dopadů (pro zaměstnavatele i zaměstnance). 

 

2. Liší se benefity v soukromém sektoru a ve veřejné správě (v organizačních složkách státu, ve 

státních příspěvkových organizacích a příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávnými celky)? Jaká jsou pravidla pro poskytování benefitů ve veřejné správě?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 20. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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