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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 – oponent:  Ing. Josef Číž 
Podnik – firma:        
 
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) Přístup autora k řešení problematiky práce              
O) Celkový dojem z práce                
 

 
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     dobře  
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Tato bakalářská práce se věnuje zaměstnaneckým benefitům. V teoretické části mohl autor využívat 
novějších zdrojů. Cílem práce bylo posoudit význam benefitů jako motivačního faktoru a podat 
přehled o nejvíce poskytovaných a využívaných benefitech v České republice. To se povedlo jen 
z části. Autor pro svá šetření využívá možností dotazníku, avšak ne všechny otázky jsou vhodně 
koncipované . Výběr respondentů neodpovídá náhodnému výběru a nelze jej považovat za 
reprezentativní vzorek obyvatelstva. V dotazníku autor rozděluje respondenty do jednotlivých krajů, 
kdy není stanoven stejný počet respondentů za každý kraj, tonto výsledek tak nemá žádnou 
vypovídající hodnotu. Autor se měl více zaměřit na jeden z krajů a tam provést výzkum, případně práci 
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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. 

více profilovat na konkrétnější zaměření. Toto téma se nepovedlo zcela uchopit. Z hlediska porovnání 
prací podobného rozsahu tato splňuje podmínky pro zadání BP proto ji doporučuji k obhajobě před 
státní komisí. 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

1. Byl proveden pilotní průzkum? K čemu takový průzkum slouží?
2. V dotazníku otázka č. 6, jaké benefity Vám poskytuje zaměstnavatel u odpovědi ,,Jiné" (byly nějaké 
jiné benefity, o které měli dotazovaní zájem)? V obr. č. 15 je nezmiňujete. Znamená to, že někdo z 
dotázaných tuto možnost nezvolil?
3. Dotazník se nezabýval u respondentů v jakém odvětví pracují. Bude mít rozdílné odvětví vliv na 
preferované benefity? 

V Plzni, dne Podpis hodnotitele 
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