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Jméno studenta:  Filip KLEMENT 

Studijní obor/zaměření:  Informační management 

Téma bakalářské práce:  Benefity pro zaměstnance jako nástroj 

konkurenceschopnosti 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     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem. Teoretická část je zpracována přehledně, 

text je srozumitelný a dostatečný prostor je věnován i daňovým aspektům benefitů. 

Student si jako metodu kvantitativního výzkumu zvolil dotazníkové šetření. Student se v rámci 

zpracování BP seznámil s touto technikou výzkumu, a především s problémy, které mohou nastat. 

Přípravě šetření věnoval hodně času. Kladně hodnotím konstrukci dotazníku, logické větvení otázek v 

návaznosti na odpovědi respondenta. Jak sám uvádí, vzorek respondentů nemá optimální rozložení. 
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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 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru BP nebo DP_příjmení 

studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

 

Vzhledem k možnostem, které student má, je konstrukce ideálního výběrového souboru spíše 

nemožná. 

Výhrady mám k textu na str. 53 - 56, kde student popisuje a interpretuje výsledky Kendallova 

koeficientu shody a koeficientů kontingence. Formulace nejsou zcela přesné. Nepřesné formulace se 

vyskytují i v kapitole 6. V této části student interpretuje výsledky klasifikační analýzy (klasifikační 

strom) - z textu (a ani z přílohy) není ale zřejmé, k jaké otázce se analýza vztahuje - čtenář by mohl 

mylně předpokládat, že k otázce 18. 

V práci se vyskytuje chybné číslování grafů - viz str. 43 a 47. V grafu na str. 47 není popsána osa y a 

není zřejmé, zda jsou vynášeny relativní nebo absolutní četnosti. U některých grafů bych doporučovala 

úpravu tak, aby byly grafy přehlednější a čtenáři poskytly rychlé snadno interpretovatelné informace - 

např. na str. 43. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. V práci jste využil klasifikační strom. Jaké jsou další klasifikační metody a mohly by být využitelné 

ve Vámi provedeném výzkumu? 

 

2. V současné době se často diskutuje možnost zkrácení pracovní doby. Některé firmy tento benefit 

nabízejí. V některých zemích (např. ve Francii) byla pracovní doba zkrácena legislativně. Diskutujte 

dopady zkrácení pracovní doby s ohledem na typ podniku. Jaké jsou zkušenosti ze zemí, firem, které 

ke kratší pracovní době přistoupily?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 20. 5. 2019        Podpis hodnotitele  

mailto:zuzkam@kpm.zcu.cz
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