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1. Obsah a struktura práce 

Cíl bakalářské práce tvoří popis a analýza rozdílů v preferencích zaměstnaneckých výhod u 

generačně odlišných zaměstnanců, nejpočetněji zastoupených na současném trhu práce, tj. 

generace baby boomers, generace X a generace Y. Obsahově je práce rozčleněna do tří 

hlavních oddílů. V prvním z nich se studentka zabývá souborem jevů, které souvisejí se 

zaměstnaneckými výhodami (významem, systémy, druhy, zásadami, trendy). Ve druhém 

charakterizuje generace baby boomers, generace X a generace Y. Vymezuje je nejen věkem, 

kulturním prostředím a politickým klimatem, ale i významnými událostmi, jimiž byly 

generace ovlivňovány. Třetí oddíl bakalářské práce prezentuje kvalitativní šetření, které 

studentka provedla u souboru 18 generačně diferencovaných zaměstnanců ze dvou velkých 

organizací. Respondenty získala metodou snowball. Prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů hledala odpovědi na otázky o preferenci konkrétních zaměstnaneckých požitků z 

pohledu generací, o získávání informací k nabídce zaměstnaneckých výhod, ochotě přejít k 

jinému zaměstnavateli kvůli výhodnější nabídce benefitů a systému flexibilních výhod. 

Výsledky seřadila podle výzkumných otázek, přiměřeně je komentovala a následně 

diskutovala. Práci doplnila závěrem a dvěma přílohami (se vzorem informovaného souhlasu s 

šetřením a s dotazníkem vlastní konstrukce, který tvořil dodatek rozhovorů s respondenty). 

Práci vyhotovila v přiměřeném rozsahu. Vzhledem k zaměření studijního oboru zvolila 

vhodné, moderní téma. 

 

2. Odborná úroveň 

Studentka si stanovila realistické cíle, kterých dosáhla. Při užití kvalitativního postupu vyšla z 

jednoduchých výzkumných otázek, na něž dostala od respondentů sadu odpovědí, které 

sumarizovala a podrobně diskutovala. Práci by prospěl souhrn dosažených výsledků.  

Drobné výhrady se týkají těchto oblastí:  

a) v empirické části se studentka poměrně rozsáhle odkazovala na kvalitativní výzkumné 

postupy popsané v literatuře (Reichel, Hendl, Disman, Strauss a Corbinová), místo toho, aby 

popisovala postupy, které v šetření použila sama; b) z výzkumu vytěžila poměrně málo dat, 

ačkoliv kvalitativní výzkum zvolila (jak sama uvádí), „kvůli možnosti získat detailnost a 

komplexnost, neboť na daný problém nahlíží v širším kontextu“. Pomineme-li přepsané 

záznamy rozhovorů s respondenty, pak samotný objem a kontext získaných výsledků není 

příliš velký.  

 

3. Práce s literaturou 

Studentka zvládla závaznou citační normu a v textu ji správně aplikovala. Pro vypracování 

své práce použila dostatečné množství aktuálních odborných pramenů, rozmanitých druhů 

(knižních, časopiseckých, elektronických i tištěných), včetně zdrojů zahraničních. Výběr 



citovaných pramenů vzhledem k řešené problematice provedla řádně a s dobrou znalostí 

tématu. 

 

4. Grafické zpracování 

Graficky zpracovala bakalářskou práci studentka kvalitně, formální stránku textu, uspořádání 

stránek a nadpisů vytvořila velmi zdařile. Také další prostředky pro prezentaci výsledků (5 

tabulek) vyhotovila přehledně a pečlivě. 

 

5. Jazyková úroveň 

Formální stránka bakalářské práce má velmi dobrou úroveň. Studentka disponuje velkou 

slovní zásobou, použila přiměřené jazykové prostředky, jen zcela výjimečně se nevyhnula 

hovorovým obratům. Srozumitelně a zřetelně sdělila své úvahy a závěry. Korekturu čtivého 

textu provedla svědomitě. 

 

6. Podněty k rozpravě 

Na straně 36 dole je použití kvalitativního výzkumu zdůvodněno slovy: „cílem výzkumníka je 

nejdřív získat velké množství dat od malého množství objektů a následně mezi nimi formulovat 

závislosti“. Domnívá se studentka, že osm otázek v průběhu jednoho rozhovoru, byť 

rozšířených o otázky doplňující, stačí k získání velkého množství dat? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Přes uvedené menší výhrady je bakalářská práce zpracovaná velmi dobře, výsledky mohou 

zaměstnavatelům přinést větší míru porozumění pro potřeby zaměstnanců.    

Bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ závěrečných prací. 

Doporučuji její přijetí k obhajobě.  Návrh výsledného hodnocení: velmi dobře.  

 

 

Datum: 16. 8. 2015                                            doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


