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1. Obsah a struktura práce 

Cíl posuzované bakalářské práce spočíval ve zjištění možností v oblasti zdravotně 

preventivních opatření a rozboru způsobu realizací těchto opatření. Dané téma je vhodné 

vzhledem k odbornému zaměření katedry andragogiky a personálního řízení. Stanovený cíl 

byl naplněn. Rozsah textu je odpovídající. 

Teoretickou analýzu současného stavu znalostí o daném tématu provedla studentka 

v prvních dvou kapitolách. Popsala v nich péči o zaměstnance určenou legislativně, smluvním 

vztahem, popřípadě na bázi dobrovolnosti. Charakterizovala zaměstnanecké výhody směřující 

do oblasti péče o zdraví, včetně současných trendů v souvislosti s péčí o zdraví. Teoretickou 

část práce, klíčovou pro následné empirické šetření, vypracovala studentka pečlivě 

s přehlednou prezentací hlavních poznatků k dané problematice. Drobný problém tvoří nízký 

podíl vlastních vyjádření - spojovacího textu mezi odkazy a výroky získanými z odborné 

literatury. V některých pasážích má tato část textu proto charakter hrubé kompilace, prostého 

řazení výpisků z literatury.  

 

2. Odborná úroveň 

 Studentka se kvantitativními postupy snažila prokázat souvislosti mezi sledovanými 

proměnnými z oblasti péče o zdraví v řadě organizací v České republice.  Organizace vybrala 

podle databáze firem Bisnode Albertina. Zvolený pracovní postup, výběr metod a zpracování 

výsledků statistickými metodami provedla správně. Výhradu mám vůči začlenění rozsáhlých 

pasáží z literatury do empirické části práce, kap. Metodika šetření (str. 21–23), kde místo 

toho, aby popsala stručně vlastní pracovní postup, uvádí výpisky z literatury na téma: 

neparametrické testy, hladiny významnosti, základní vzorce ze statistiky, význam znamének 

ve znaménkovém schématu pro kontingenční tabulku, atd. Tyto všeobecně známé, 

elementární vědomosti do textu nepatří. V této pasáži se měla studentka věnovat vlastnímu 

šetření a jeho popisu, například preciznějšímu formulování cílů práce (na str. 21). Zcela by 

stačil odkaz na literaturu, z níž studentka pro empirické šetření čerpala. Statistický postup a 

jeho interpretace jsou korektní. 

Jiný problém tvoří nedostatečně propojená Diskuse s teoretickým ukotvením tématu. 

Způsob zpracování diskuse výsledků nesvědčí o schopnosti studentky integrovat adekvátně 

vlastní data s poznatky z literatury. Diskuse pouze shrnuje hlavní získané výsledky, není 

vedena podle stanovených hypotéz a zcela chybí propojenost s teoretickou částí práce. Na 

druhé straně pozitivně hodnotím způsobilost studentky zamyslet se v diskusi nad významem 

dosažených výsledků. 

 



3. Práce s literaturou 

 Způsob odkazování je v souladu se zásadami etiky vědecké práce. Citační norma je 

dodržena. Použité množství a druhy citovaných pramenů jsou přiměřené, studentka využila 

novější kvalitní domácí i zahraniční literaturu, elektronické a tištěné zdroje. 

 

4. Grafické zpracování 

 Korekturu textu po grafické stránce provedla studentka pečlivě a kvalitně. Text 

doplnila řadou ilustrativních přehledných tabulek a grafů, které usnadňují orientaci v textu. 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazykově splňuje bakalářská práce dané požadavky na tento typ prací, i když se 

studentka někdy nevyhnula menším stylistickým chybám, například: Třetí testovaná hypotéza 

H3 má za cíl zjistit… (str. 32). Celkově však je jazyková stránka přiměřená, uspořádání 

stránek a nadpisů v textu je v pořádku.  

 

6. Podněty k rozpravě 

 Které zaměstnanecké výhody v oblasti péče o zdraví jsou z pohledu studentky 

nezajímavé a nesplňují svůj účel? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Bakalářská práce odpovídá požadavkům, které jsou kladené na tento typ závěrečných 

prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení 

známkou: velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 10. 6. 2017                                             doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 


