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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce  

Autor/ka práce: Kateřina Svátková 

Název práce: Motivace zaměstnanců se zaměřením na význam zaměstnaneckých benefitů 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: dobře 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

Vzhledem k tomu, že práce nebyla vůbec konzultována a v předložené podobě ji vidím poprvé, je 

můj posudek spíše oponentní. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Práce má jasně formulovaný cíl, je vhodně strukturována. Závěry jsou ovšem dosti obecné, práce 

nic nového nepřinesla. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Práce využívá relevantní literaturu, včetně jedné práce v angličtině (Maslow). 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

 

Toto je největší slabinou práce. První část práce tvoří standardní výpisky ze 3 publikací. Druhá část 

vychází ze dvou provedených rozhovorů, na jejichž autorka základě formuluje velice obecné 

závěry. Jakákoliv hlubší analýza toho, jak se např. v pracovní motivaci a benefitech promítá 

charakter vykonávané práce či pracovní pozice, chybí (data jsou ovšem k dispozici!). Postrádám 

také, byť stručnou, leč v této souvislosti významnou charakteristiku vývoje využívání benefitů u 

nás. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Zjištěné poznatky jsou převážně vágní, práce nic nového nepřinesla (snad kromě postřehu, že 

motivační strategie používané zahraničními firmami u nás, jsou koncipovány pro Polsko a k nám 

jen převáděny). 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Ano, autorka důsledně odlišuje své závěry od přejatých. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Práce splňuje formální požadavky na tento typ prací. Autorka se nicméně nevyhnula tvrzením typu 

„(flexibilní pracovní benefity jsou) flexibilní formou poskytování benefitů pro zaměstnance“ (s.25) 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

 

Nejsou, práce je poněkud nudná. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jaká je role charakteru vykonávané práce, kvalifikace a pracovní pozice při motivaci zaměstnanců a 

jakou roli přitom hrají zaměstnanecké benefity? Jak motivovat k pracovnímu výkonu zaměstnance 

na nejnižších pracovních pozicích? Jaké je jejich vnímání zaměstnaneckých benefitů? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práci hodnotím jako průměrnou, autorka splnila cíle, které si v úvodu položila, jen částečně.  
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