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"Systémy odměňování pracovníků" - Jan Zavoral 

Předložená bakalářská práce Jana Zavorala se zabývá problematikou odměňování, 

která není na katedře častým tématem bakalářských či diplomových prací. Z tohoto 

hlediska je téma vhodnou volbou. 

Autor si stanovil jako cíl své práce shrnout teoretické poznatky vztahující se 

k systémům odměňování pracovníků, představit nové trendy a směry v oblasti 

odměňování objevující se v posledních několika letech a zjistit analýzou 

zaměstnaneckých výhod, zda došlo v posledním období v této oblasti ke změnám 

v jejich oblíbenosti u zaměstnanců a v jejich poskytování organizacemi. 

Soupis bibliografických citací bakalářské práce Jana Zavorala obsahuje celkem 58 

položek včetně internetových zdrojů, z toho 2 cizojazyčné zdroje. Bibliografie čítá 13 

položek. Součástí práce jsou přílohy, které ji vhodně doplňují. 

Předloženou bakalářskou práci Jan Zavoral strukturoval celkem do šesti tematických 

kapitol. První dvě kapitoly práce věnoval problematice motivace a pracovního výkonu. 

V následující kapitole rozpracovává systémy odměňování, strategii odměňování, 

vymezuje celkovou odměnu a ve třech podkapitolách uvádí základní mzdové formy, 

dodatkové mzdové formy a odměňování podle výkonu, podle schopností, dále podle 

znalostí, dovedností a přínosu a za očekávané výsledky práce. Navazující kapitola 

postihuje nehmotné odměny. V předposlední kapitole práce se autor zaměřil na 

zaměstnanecké výhody. Za přínosnou považuji zejména poslední kapitolu práce, 

kterou autor nazval "Trendy v oblasti odměňování". V této kapitole se autor zaměřil na 

výkonové odměňování, na vývoj a současné trendy v oblasti zaměstnaneckých 

benefitů včetně pružných systémů zaměstnaneckých výhod. Součástí kapitoly je 



analýza zaměstnaneckých výhod, kterou autor poukázal na rozdílné preference 

zaměstnanců v rámci různých sektorů, na rozdíly mezi zaměstnanci žádanými a 

zaměstnavateli poskytovanými benefity. 

Autor usiloval ve své bakalářské práci o postižení všech podstatných složek systému 

odměňování pracovníků v organizaci, zdařile rozpracovává zejména výkonové 

odměňování a zaměstnanecké výhody. 

Předložená bakalářská práce Jana Zavorala splňuje požadované nároky po 

obsahové i formální stránce. 

Bakalářskou práci Jana Zavorala doporučuji k přijetí k obhajobě . 
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