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Lucie sudová

Podniková ekonomika a management

Zaměstnanecké benefity v podniko\é prati

Jméno sfudenta:

studijní oboř/zaměření:

Téma bakalářské přáce:

Ilodnotitel - oponent:

Podnik _ íiťma:

Ing. Jan Tobiíš

Iftajský soud v Ústí nad Labem

Iíitéria hodnoceníl (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definovríní cílů práce
B) Melodický posrup v}pracováni práce
c) Teoretický základ pÍáce (rešeršní část)

D) Členění práce (do kapitol' podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpÍacování pláce (skladba vět' gramatika)
F) Fomální zpÍacování pláce
G) Přesnost formrrlací a práce s odbomýn jazykern

H) Práce s odbomou litelatulou (noÍmy, citace)
I) PIáce se zahaniční literaturou, úroveň souhmu v cizírr j azyce
J) celkoť postup řešení a práce s informacemi
Iq Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teoťii, pfo praxi)
N) Přístup autora k řešení ploblematiky práce
o) Celkoý dojem z práce

Navrhuji 1rJasifikovat bakďařskou práci klasifi kačním stupněm:l
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stručné zdůvodnění naYrhovaného klasifi kačního stupně:2

Autorka v souladu se zadáním splnila cíl v teoretické i v prakické části bakalařské práce. stluldura
práce je logická a odpovídá zadání bakalářské práce. Práce je přehledná' rela1ivně vyvážená' poměrové

zastoupení teoretické a plaktické části odpovídá zad,íní bakalářské práce. Jednotlivé kapitoly na sebe

přirozeně a plynule navazují.
v teoreticka ěásti se autolka úspěšně věnuje pomocí odbomé litelafury vymezení základních pojmů v
oblasti motivace, stinulace v Ťelaci ke spokojenosti zaměstnanců a rTmezení zaměstnaneckých

benefitů včetně základni chaťakteristjky. v plaktické části se věnuje přenesení teorie do praxe pomocí

dotazrríku. V práci ie rryužito odbomé litelatury i samostatného úsudku. Autorka prokázala' zejména v
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plaktické části, schopnost provádět výzkrrm v terénu, získávat infomace o plob]ému a vyvozovat
vlastní závěry a doporučení.
K práci nemám Žádné zásadní připomínky. Pouze pro přehlednost a snadnější olientaci v texfu mohly
bý přílohy A,B a C součástí teoretické části textu.
PIáce není zcelajistě tématicky j ediná svého dÍuhu, nicméně poměmě komplexně mapuje
problematiku benefitů včetně os]ovení dostatečného počtu lespondentů i firem'
Autolka pÍokázala dobrou schopnost práce s literatu.ou- Kvalitu textu z\,Tšují odkazy na plameny:
použitou literaturu. odkazy na použitoLr litelafurujsou uvedeny pod číslem v závorce přímo v textu a
jsou sumarizovány v seznamu literatuy na konci práce'
Stylistická i formální shánlaje doblá'
Na st.aně 68 v tabulce č. 30 je ve druhém sloupci a třetím řádku chybně uvedené písmeno b)' mělo tam
bý pismeno c), nicméně se pravděpodobnějedná o překlep.

otázky a připomín$ k bližšímu lTsvětlení při obhajobě:r

Jak si auto.ka piedstavuje v praxi větší komunikaci se zaměstnánci pro zjištění zájmu o druh benefitů'
jak uvádí ve svém doporučení na staně 71 v posledním odstavci?

Jaké 2 až 3 nefinanční benefity, ktelé by mohly oslovit, přesvědčit případné uchazeče o zaměstnání, by
na zrík]adě provedeného prrizkumu autorka doporučila využívat?
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Melodické poznámlry:

I Kliknutím na pole lyberte poŽadovaný kvalifikačni stupeň'

': 
stručně zdůvodněte navrhovaný k1asifikačnÍ Stupeň' odůvodněni zpracujre v rozsalru 5 _ ]0 vět'

] otázlq, a připominky k bliŽŠimu \Tsvětlenj při obbajobě dvě až iři otázlq,.

Posudek odevzdejťe Ýytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČU n€jpozději do telŤnínu s1anoveného karedrou
(viz srránlry kaiedry)' Posudek musj bý opatřen v]astnoíučním podpisen modře (plo rozeznání ořiei!álu)'


