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1. Obsah a struktura práce  
Téma bakalářské práce Miroslavy Černé je oborově relevantní, zaměstnanecké výhody 
jsou dlouhodobě předmětem zájmu odborníků a samozřejmě organizací. Zaměření práce 
je přínosné, protože problematika tvorby systému zaměstnaneckých výhod v odborných 
zdrojích zpracována není.  
 
Jako cíl své bakalářské práce si Miroslava Černá určila „… zpracovat proces tvorby 
systému zaměstnaneckých výhod a identifikovat faktory, které jsou významné pro tento 
systém, jeho funkčnost a efektivitu.“ (s. 8) Významnými aspekty zpracování tvorby 
systému zaměstnaneckých výhod byla opora v postupu řízení projektů a identifikace 
faktorů, které tvorbu systému zaměstnaneckých výhod ovlivňují, s využitím českých i 
zahraničních výzkumů. 
 
Práce je strukturována celkem do deseti tematických kapitol. V prvních šesti kapitolách 
se autorka zaměřila na teoretická východiska zaměstnaneckých výhod. V první kapitole 
práce se zabývala zaměstnaneckými výhodami z hlediska personální strategie a 
personální politiky, ve druhé kapitole se věnovala například kategoriím 
zaměstnaneckých výhod, způsobům jejich poskytování a preferencím zaměstnanců v 
oblasti zaměstnaneckých výhod. Ve třetí kapitole orientovala pozornost na význam 
poskytování zaměstnaneckých výhod, ve čtvrté kapitole na jejich legislativní úpravu, v 
páté kapitole na zaměstnanecké výhody v systému odměňování a v šesté kapitole na 
jejich vztah k péči o pracovníky. Sedmá kapitola obsahuje tvorbu a aktualizaci systému 
zaměstnaneckých výhod a osmá faktory, které tento systém ovlivňují. Vlastní empirické 
šetření autorky je obsahem deváté kapitoly práce, poslední desátou kapitolou je diskuse. 
Součástí práce jsou přílohy, které zahrnují model celkové odměny (Aon Hewit), 
autorkou zpracovaný přehled fází procesu tvorby/aktualizace systému 
zaměstnaneckých výhod podle fází projektového řízení a relevantní přílohy k 
empirickému šetření. Práce je strukturována optimálně, k úvaze jsou z hlediska 
návaznosti formulace názvů první a druhé kapitoly. 
 
2. Odborná úroveň  
Zpracování teoretických východisek i empirické šetření hodnotím celkově kladně. V 
rámci prvních šesti kapitol by byly k úvaze některé úpravy v uspořádání textu. V prvním 
odstavci na s. 18 autorka uvádí, co vyplývá z výsledků průzkumů zaměřených na 
poskytování zaměstnaneckých výhod. O jaké průzkumy se jedná? První tematická 
kapitola práce, ve které se autorka zabývala zaměstnaneckými výhodami ve vztahu k 
personální strategii a personální politice, téměř postrádá vlastní reflexi. Vlastní přínos 
autorky práci představují sedmá a osmá kapitola práce a empirické šetření. Sedmá 
kapitola obsahuje tvorbu a aktualizaci systému zaměstnaneckých výhod, osmá faktory 
ovlivňující tento systém. První věta posledního odstavce na s. 49 měla být optimálně 



formulována v minulém čase – „Empirické šetření bylo ... realizováno prostřednictvím ... 
rozhovorů s personalisty zkoumaných společností.“  
 
3. Práce s literaturou  
Zdroje, které autorka v práci využila, jsou tematicky relevantní. V textu autorka odkazuje 
v souladu s normou.  
 
4. Grafické zpracování  
Text má celkově pečlivou úpravu. Kladně hodnotím začlenění tabulek s přehledem 
faktorů ovlivňujících podobu systému zaměstnaneckých výhod ve zkoumaných 
společnostech a zpracování Přílohy B: Proces tvorby/aktualizace systému 
zaměstnaneckých výhod.  
 
5. Jazyková úroveň  
V práci lze nalézt několik gramatických chyb (například na s. 48, 80), některým 
formulacím by prospěla pečlivost. 
 
6. Podněty k rozpravě  

• Viz otázka uvedená v bodu 2. Odborná úroveň.  
• Co Vás nejvíce zaujalo v realizovaných rozhovorech v rámci empirického šetření? 

 
7. Závěrečné hodnocení práce  
Předložená bakalářská práce Miroslavy Černé splňuje požadavky, doporučuji její přijetí 
k obhajobě s návrhem klasifikace velmi dobře.  
 
 
V Praze dne 1. září 2020 
      
                                                                                             PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 


