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1. Obsah a struktura práce 

 Autorka se ve své bakalářské práci věnuje problematice zaměstnaneckých výhod – 

specifické oblasti odměňování, která patří mezi důležité personální činnosti a je jí proto 

věnována náležitá pozornost ze strany managementu. Je úzce svázána s organizační a 

s personální strategií organizace, resp. řadí se mezi specifické personální strategie. Oproti 

standardně zpracovávaným pracím tohoto zaměření se však nevěnuje oblasti motivace 

pracovníků, ale z různých úhlů pohledu ryze problematice tvorby systému zaměstnaneckých 

výhod.  

Práce má rozsah 83 stran výkladového textu a je rozdělena do dvanácti kapitol, které 

vyjma deváté kapitoly nejsou vnitřně členěny. Obsahuje jedenáct příloh. 

Počet kapitol je poněkud vysoký, ale autorka tímto způsobem strukturovala výklad do 

jednotlivých témat. Začíná zaměstnaneckými výhodami z hlediska personální strategie a 

personální politiky organizace a neopomíjí historické etapy vývoje personálního řízení, 

protože korespondují s úrovní, kvalitou a realizací odměňování a nabídky zaměstnaneckých 

výhod. Pokračuje jejich popisem a významem v různých etapách existence organizace 

(konjuktura vs. recese), dále legislativou vztaženou k České republice opřenou o relevantní 

zdroje, zaměstnanecké výhody v systému odměňování pracovníků, kde názorně uvádí dva 

modely celkové odměny (koncepce společností Towers Perrin a Aon Hewit) a ve vztahu 

k péči o pracovníky. Za nejpřínosnější hodnotím kapitoly sedm a osm, v rámci kterých se 

autorka „projektově“ věnuje tvorbě a aktualizaci systému zaměstnaneckých výhod a 

faktorům, které je tento systém ovlivňují. Obsahem deváté kapitoly je autorčino kvalitativní 

šetření, jehož cílem je „identifikace postupů tvorby systému zaměstnaneckých výhod a faktorů 

ovlivňujících jeho podobu u vybraných zaměstnavatelů litoměřického okresu.“ Kapitola 

Diskuse přináší podnětné výstupy z tohoto autorčina šetření, které realizovala na vzorku čtyř 

vybraných organizací, a komparuje je s odbornými poznatky. Neopomíjí uvést limity svého 

šetření (malý výzkumný vzorek a časovou rovinu). 

  

2. Odborná úroveň 

 Odměňování pracovníků je jednou z nejstarších oblastí personální práce, která 

průběžně vyžaduje pozornost každé organizace, a to v souvislosti s proměnlivým externím i 

interním prostředím, v němž se organizace pohybují, včetně faktorů na straně zaměstnavatele. 

Organizace se proto snaží vytvořit optimální systémy odměňování, které by vyhovovaly jejich 

potřebám a možnostem, byly pro pracovníky dostatečně motivující, vedly k jejich 

spokojenosti a k celkové konkurenceschopnosti. 

Velký vliv na tyto faktory mají zaměstnanecké výhody, jejichž identifikace a proces 

tvorby jsou cílem předložené bakalářské práce. Tento cíl hodnotím jako smysluplný a 

provedeným kvalitativním šetřením za dosažený. Tomuto šetření předcházela pilotní fáze „testového 

rozhovoru“, která přispěla k úpravě scénáře budoucích čtyř rozhovorů s personalisty. Data pro 

empirické šetření byla čerpána a přínosně doplněna o písemné (interní) dokumenty jednotlivých 

společností. 

Autorka zvolila neúplný pohled skrze optiku zaměstnaneckých výhod a nezahrnula do textu 

širší kontext, zejména klíčové předpoklady pro efektivitu systému odměňování v organizaci, 

které by měly být zárukou řízení pracovní výkonnosti, produktivity, spravedlnosti v přístupu 

k zaměstnancům. Autorka tyto předpoklady nepřímo uvádí v částech textu, kdy píše o snaze 

organizací získat a udržet si kvalifikované a výkonné pracovníky, a proto poskytují 



zaměstnanecké výhody významné pro budování pozitivního vztahu zaměstnavatele a 

zaměstnance a posílení konkurenceschopnosti na trhu práce.  

Za přínosnou považuji analýzu a interpretaci výstupů z autorčina šetření a jejich 

vizualizaci v přílohách G–H. 

Rozvojově by autorce prospěla větší ochota krátit text a neopakovat některé fráze, i 

když vždy vztažené k tématu. 

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje přes šedesát pramenů v českém a anglickém 

jazyce. Jedná se o literaturu odpovídající odborné úrovně a vypovídá o autorčině zaujetí 

řešenou problematikou. V rámci empirického šetření se autorce podařilo získat zajímavé 

podklady pro následnou analýzu (interní dokumenty společností, výstupy z porad pod.). 

 Systém Turnitin uvádí 13% shodu, ale ta je dána shodami v uvedených, správně 

odcitovaných, pasážích v textu.    
Drobných pochybení se autorka dopustila tím, že nedává přímé citace do kurzívy. 

V některých pasážích je příliš úzká vazba na zdroj, například v šesté kapitole na Koubka a 

Armstronga, v sedmé kapitole na Svozilovou. V Soupisu bibliografických citací je za ISSN 

dvojtečka (na s. 84 u zdroje BECKER, Brian a Mark HUSELID a na s. 89 u MAIN, Brian). 

 

4. Grafické zpracování 

 Grafická podoba textu je přehledná s převahou psaného textu. Zpracování tabulek, 

obrázků a zbylých dokumentů je součástí  jedenácti příloh, v hlavním textu autorka uvádí 

čtyři tabulky v deváté kapitole, každá z nich popisuje faktory determinující podobu systému 

zaměstnaneckých výhod ve společnostech 1–4. Nemám větších připomínek. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Text by však zasloužil důkladnější korekturu. 

Z hlediska formulací např. na s. 24 (Význam zaměstnaneckých výhod je tedy možné 

spatřovat…) a gramatických chyb (s. 48 organizace…získali a udrželi, s. 80 

společnosti…řídili, s. 83 společnosti…postupovali ….přistoupili). 

 

6. Podněty k rozpravě 

a) Na základě provedené analýzy zaměstnaneckých výhod došlo dle názoru autorky v 

posledním období v této oblasti ke změnám v jejich oblíbenosti u zaměstnanců a v 

jejich poskytování organizacemi?  

b) Za největší prostor pro zlepšení ve všech zkoumaných společnostech Vašeho 

empirického šetření uvádíte poslední etapu projektu, tj. uzavření a debriefing. 

Uveďte důvody, proč a jak to napravit?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Posuzovaná bakalářská práce splňuje po obsahové stránce nároky na ni kladené a 

autorka prokazuje orientaci v řešené problematice, po formální stránce by však zasloužila 

pečlivější korekturu a redukci. Celkově ji hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji předložit 

k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 

 

 

V Praze dne 28. srpna 2020                                            

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 


