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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Martina Benešová 

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. Pro sběr dat použila studentka dotazníkové 

šetření. Teoretická část je psána přehledně, je logicky členěna a přináší závěry již realizovaných 

výzkumů. Možnosti zpracování praktické části a vyvození závěrů byly značně omezeny velikostí 

a strukturou souboru. Oceňuji ale sebereflexi studentky, kdy studentka si je tohoto problému vědoma, 

v práci na něj upozorňuje a uvádí stručná doporučení pro případná budoucí šetření.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Na str. 23 zmiňujete návrh zavedení tzv. stravenkového paušálu. Diskutujte dopady (pozitivní, 

negativní) případného zavedení.   

 

2. Srovnejte strukturu poskytovaných benefitů v ČR a v ostatních evropských státech. 

 

3. Na str. 60 uvádíte: "Pro získání odpovídajícího vzorku měla být lepší příprava a metody šíření 

dotazníku a také delší časový interval, ve kterém bylo možné dotazník vyplnit." Zkonkretizujte tato 

doporučení.             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne              Podpis hodnotitele  
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