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Název práce: Sportovní aktivity jako součást zaměstnaneckých benefitů. 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je průzkum postoje zaměstnanců k zaměstnaneckým 

benefitům  a zájmu o sportovní aktivity jako jedné z jeho forem.  
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Celková náročnost tématu: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

                                     Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                               Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

                                    Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

 

Celkové hodnocení práce a splnění cílů: 

 

Práce je zacílena na zjištění názorů na sportovní benefity ve vybrané státní organizaci. Autorka 

jasně vytyčené cíle převážně splnila. Práce celkově vyhovuje požadavkům, je poměrně rozsáhlá 

a pečlivě zpracovaná. Díky neproporčnímu poměru teoretické a výzkumné části a vzhledem 

k ne zcela důsledné analýze ji však lze hodnotit jen jako průměrnou.  

Hodnocení: velmi dobře  

 

Logická stavba. Projekt a zpracování práce má jasnou, logickou strukturu z hlediska 

obsahového zaměření. Hlavní nedostatek lze vidět v převaze teoretické části oproti objemu, 

věnovanému vlastnímu výzkum (60%:40%) , což by správně mělo být naopak. V textu se také 

vyskytlo nadbytečné opakování jedné pasáže interpretace výsledků (s. 47 – 48). To svědčí o 



určitém spěchu, když autorka nadbytečný text nestačila smazat. Také zařazení operacionalizace 

dotazníku do přílohy se nezdá nejvhodnější.  

Hodnocení: dobře 

 

Samostatnost při zpracování. Anna si sama aktivně téma práce vybrala, je v tématice velmi 

dobře orientovaná a postupovala zcela samostatně. Hlavní problémy práce dokázala adekvátně 

a přiměřeně konzultovat. Zpracování je 100 procentním výtvorem pisatelky. 

Hodnocení: výborně 

 

Práce s literaturou a teoretická část. 
V teoretické části bakalantka vysvětlila hlavní pojmy a také teoretické pozadí práce. Tento 

oddíl je však zbytečně rozsáhlý na úkor výzkumné části. Výběr literatury svědčí o dobrém 

přehledu o problematice. Bakalantka také prokázala schopnost správného zacházení 

s literárními zdroji, včetně jejich citace. Nevyvarovala se však určitých nepřesností, například 

při uvádění elektronických zdrojů (s.11.-12) chybí letopočet. V oblasti teorie přitom postrádám 

překlenovací test k výzkumné části a také více vlastních stanovisek.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

Adekvátnost použitých metod 

V bakalářské práci byla použita metoda elektronického dotazování, dnes už bohužel často 

frekventovaná. Její výběr byl však dán i podmínkami pro výzkum v podniku. Je však škoda, že 

nebyla doplněna doplňujícími rozhovory. Metodika přiměřená, ale ne překračující požadovaný 

standard. Nicméně dotazník byl obsahově dobře zaměřen, byla provedena jak obsahová 

operacionalizace, tak pilotáž a data byla relevantně interpretována.  

Hodnocení:  velmi dobře z 

 

Hloubka analýzy a vlastní přínos.  
Téma bylo zpracováno sice s velkým vhledem do problematiky, ale větší praktický přínos by 

vyžadoval nápaditější interpretaci a doplňkové rozhovory, které nebyly realizovány. Analýza 

někde jen konstatuje  (popisuje) zjištěné údaje. Postrádám např. hlubší zamyšlení nad možností 

nahradit některé benefity buď finančním zvýhodněním, nebo strategií na míru šitých výhod 

typu win-win. Viz. otázka k obhajobě. Závěry práce však lze považovat za adekvátní a 

výsledky je možno využít při plánování politiky benefitů v organizaci. Potud jsou tedy 

přínosné.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

Úprava práce a stylistická úroveň 

Pisatelka umí dobře vyjadřovat své myšlenky, nepoužívá však příliš nápaditou jazykovou 

formu. To je patrné zejména z počátku BP (např. v úvodu). Objevuje se častější opakování 

stejných výrazů (např. v jednom odstavci 3x opakované slovo „zaměstnanců“ -  s.10), občas i 

budoucí čas atp. Nicméně styl psaní se postupem práce vylepšuje do přijatelné míry. Úprava 

práce je standardní, nad průměrem se dostává přehledné členění odstavců a prezentace 

ilustrativních obrázků.  

Hodnocení:  velmi dobře   

 

 

Připomínky (kromě výše zmíněných): 

1. Opakovaná (nevymazaná) pasáž interpretace grafu 2 (s.47-48).  

2. Ne přesné uvedení elektronického zdroje na s. 12 (chybí letopočet). 

 

Otázky k obhajobě:  



1. Na s. 50 konstatujete, že nejvíce lidí je v zásadě průměrně spokojeno s nabízenými 

benefity. Úplně spokojených je relativně málo, úplně nespokojených také. Co s tím 

dělat? Jaký postup byste navrhovala v politice benefitů vzhledem k pracovníkům dané 

organizace?  

2.  Co nabídnout zhruba 25% zaměstnanců, kteří uvedli, že nesportují?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na obhajobě předběžně „ velmi dobře“ .  

 

 Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

 

V Praze dne: 20. 8. 2020                                                                     

 

…………………………………………….. 

                PhDr. Vladimír Janák, CSc.  


