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Vedoucí práce: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 
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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

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

strukturována? 

 

Členění textu je přehledné a logické. Jeho ústřední část se orientuje nejprve na vymezení pojmů 

a rozlišení tradičních teorií motivace obecně a posléze ve vztahu k práci. Následuje pojednání 

o zaměstnaneckých benefitech, jejich nejrozšířenějších typech a situaci v České republice. 

Po formální stránce odpovídá strukturace práce všem nárokům kladeným na práci bakalářskou. 

 

Autorka si klade celkem čtyři výzkumné otázky, počínaje proměnami motivace zaměstnanců po její 

současnou podobu s důrazem na zaměstnanecké benefity v České republice dnes. Samotné členění 

práce odpovídá nastoleným otázkám. Kvalita představených informací a jejich interpretace vedou 

k dosažení nastolených cílů (výzkumných otázek). 

 

Je třeba nahlížet text především jako kompilaci již existujících poznatků – z tohoto hlediska 

odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Využitá literatura je početně dostačující, avšak opět se jedná patrně o kompilační, částečně 

popularizační texty. Pochopitelně nechybí ani texty odborné, přesto by bohatší zdroje práci ještě 

prospěly. V literatuře se též vyskytuje jeden cizojazyčný zdroj – podmínky kladené na bakalářskou 

práci jsou tedy formálně splněny. 

 

Dovolím si ale autorce doporučit, aby příště vynaložila více péče rešeršní činnosti. Je vhodnější 

využívat primární zdroje, jsou-li dostupné. 

 

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

analýzy?  

 

Kvalita literatury již byla posouzena výše (bod 2). 

Autorka jinak rozšiřuje práci o dva expertní strukturované rozhovory. V přílohách bohužel nabízí 

jen ukázky z jejich přepisů, nikoli celé přepisy. Mohu se tak jen domnívat, že poznatky z těchto 

rozhovorů mohly být ještě více zohledněny v textu.  



 

2/3 

Doporučovala bych autorce, aby celé přepisy rozhovorů přinesla fyzicky alespoň na ústní obhajobu. 

 

Pro skutečný přínos k poznání a výkladu pojednávané problematiky by bývalo bylo vhodnější 

realizovat rozhovorů více, pokusit se v jejich rámci třeba též o jistou komparaci. U bakalářských 

prací však rozsáhlejší vlastní výzkum nebývá zvykem, protože je nad realizační možnosti studentů. 

Mohu tedy konstatovat, že základní požadavky na bakalářskou práci byly v tomto ohledu rovněž 

splněny, ale zdůrazňuji zde slovo „základní“. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

 

Opět se lze odvolat na již výše uvedené hodnocení práce s literaturou a na použitou metodu 

(rozhovory). Autorce každopádně nelze upřít, že její písemný projev dosahuje po stránce 

argumentační logiky a vůbec racionálního uspořádání vysokých kvalit. Pakliže definuje určitý 

pojem, interpretuje vybrané teorie a rozdíly mezi nimi, doplňuje citacemi…, vše na sebe navazuje 

a výklad se srozumitelně a bez jakýchkoli kontradikcí rozvíjí. 

 

5. Jsou v práci autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Není problém rozlišit v textu vlastní a převzaté myšlenky. Nicméně bych autorce vytkla absenci 

odkazů (citací) v místech, kdy by byly vhodné. Zcela konkrétně tam, kde zmiňuje v textu nějakého 

autora a jeho dílo, ale již neuvádí v poznámkovém aparátu bibliografický záznam. Tak totiž činí 

převážně jen u přímých citací či převzatých myšlenek, nikoli však pokud na někoho (sic zcela 

přiznaně) odkazuje. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Odkazový aparát viz bod 5 výše. 

Formální náležitosti textu jsou zcela naplněny. Odstavce jsou přiměřeně dlouhé, text je zarovnán, 

snad jen občas některá spojka či předložka zůstane na konci řádku, ale to je v tak rozsáhlém textu 

omluvitelné. 

Velmi chválím stylistiku, gramatiku a syntax. Písemný projev odpovídá akademické povaze textu, 

hodnotím jej dokonce jako nadprůměrný. Také skutečnost, že se v práci prakticky nevyskytují vážné 

gramatické chyby, ba ani překlepy, velmi oceňuji. Tento dojem kazí pouze dva opakující se 

nedostatky, jednak v psaní titulu Ing. s malým i, jednak v občasném opomenutí interpunkce. 

 

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

 

Nemám dalších připomínek a námětů. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jak jsem již uvedla, považovala bych za vhodné, aby autorka při ústní obhajobě předložila 

na ukázku celé přepisy realizovaných rozhovorů. 

Dále by mě zajímalo, zda má autorka nějakou konkrétnější představu, jak by bylo možné realizovat 

širší komparační výzkum zaměstnaneckých benefitů poskytovaných v ČR, případně též výzkum 

toho, jak je hodnotí samotní zaměstnanci. Ostatně nabízí se i otázka, zda by se autorka chtěla 

tématem nadále zabývat, jaké výzvy před ní práce na textu položila. 

 

 

Celkové hodnocení práce:  
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