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1. Obsah a struktura práce 
Aneta Juricová se ve své bakalářské práci věnuje oborově relevantní aktuální 
problematice, kterou jsou generace pracovníků a jejich očekávání. Jako cíl své práce 
si autorka určila „… analyzovat preference generace baby boomers, generace X a 
generace Y v oblasti zaměstnaneckých výhod a kriticky zhodnotit rozdíly v 
preferencích jednotlivých výše zmíněných generací.“ (s. 6)    
 
Práce je členěna celkem do tří tematických kapitol. V prvních z nich se autorka 
věnuje problematice zaměstnaneckých výhod, pozornost zaměřuje na jejich význam, 
na systémy zaměstnaneckých výhod a na jejich druhy, na zásady poskytování 
zaměstnaneckých výhod a na trendy v jejich poskytování v České republice. Druhá 
kapitola postihuje charakteristiku jednotlivých generací pracovníků – baby boomers, 
generace X a generace Y. Třetí kapitola obsahuje empirické šetření preferencí 
různých generací pracovníků v oblasti zaměstnaneckých výhod. Součástí práce jsou 
přílohy k realizovanému šetření. Struktura práce tématu a cíli práce vyhovuje. 
 
2. Odborná úroveň 
Práce má optimální koncepci, je dobře napsána. Východiska práce, která autorka 
využila, jsou pro dané téma adekvátní. Realizované kvalitativní šetření autorky 
poskytlo určité poznatky, mohlo však poskytnout více dat. Pro zpracování tématu 
práce jsou ovšem i poznatky, které autorka získala, přínosné. Závěr práce by mohl 
být rozsáhlejší, ale k výsledkům práce je přínosná rovněž kapitola 3.4. 
 
3. Práce s literaturou 
Autorka v práci využila tematicky relevantní české a zahraniční zdroje, v textu 
odkazuje v souladu s normou. Práci autorky s literaturou hodnotím kladně, její 
orientace v problematice je dobrá. 
 
4. Grafické zpracování 
Ke grafické podobě a formálním náležitostem práce připomínky nemám, práce má 
pečlivou úpravu.  
 
5. Jazyková úroveň 
Práce má vyhovující jazykovou úroveň. Nalézt lze některé korekturní nedostatky, 
například tečka za větou v přímé citaci a rovněž za odkazem k této citaci, spojovník 
v rozpětí stran, neukončený strukturovaný text. 
 
6. Podnět k rozpravě 

 Která kritéria považuje autorka pro implementaci nového systému (změně 
stávajícího systému) zaměstnaneckých výhod v organizaci za klíčová? 



7. Závěrečné hodnocení práce 
Předloženou bakalářskou práci Anety Juricové doporučuji k přijetí k obhajobě s 
návrhem klasifikace velmi dobře. 
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