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1. Obsah a struktura práce 
Martina Konečná se ve své bakalářské práci věnovala péči o zdraví jako oblasti 
zaměstnaneckých výhod. Téma práce je oborově relevantní, je aktuální. Jako cíl své 
práce si autorka určila „… identifikovat možnosti zdravotně preventivních opatření, 
analyzovat realizaci těchto opatření a prokázat významné závislosti mezi vybranými 
proměnnými z oblasti péče o zdraví ve sto organizacích v České republice 
s nejvyšším obratem dle databáze firem Bisnode Albertina za rok 2015.“ (s. 1)  
 
Práci autorka rozčlenila celkem do tří hlavních tematických kapitol. V první z těchto 
kapitol se věnovala povinné, smluvní a dobrovolné péči. Druhá kapitola představuje 
v dílčích podkapitolách zaměstnanecké výhody v oblasti péče o zdraví. Obsahem 
třetí kapitoly je empirické šetření. Navazující kapitolou je diskuze. Součástí práce 
jsou relevantní přílohy práce. Práce má optimální členění, její struktura je logická.  
 
 
2. Odborná úroveň 
Rozpracování tématu považuji za přínosné. Kapitolám 1 a 2 by prospěla vlastní 
reflexe. Pro odborný text nejsou optimální příliš krátké kapitoly (1.2, 2.1, 2.3, 2.5). 
Přínosné by bylo rozsáhlejší zpracování zaměstnaneckých výhod v oblasti péče o 
zdraví (kapitola 2), a to i vzhledem k rozsahu teoretických východisek práce (kapitoly 
1 a 2) i k hraničnímu rozsahu celé práce. Oproti tomu považuji za nadbytečný 
odkazovaný výklad statistiky k vlastnímu šetření na s. 21–23. Textu by výrazně 
prospělo propojení teoretických východisek a šetření v diskuzi. 
 
 
3. Práce s literaturou 
V práci autorka využila tematicky relevantní zdroje. V případě přímých citací by měly 
být odkazy uvedeny přímo u citace (s. 4). V Soupisu bibliografických citací lze nalézt 
chyby, například chybějící pomlčky v ISBN, dvojtečka za ISBN. 
 
 
4. Grafické zpracování 
Práce má celkově dobrou grafickou úpravu. Z formálního hlediska lze uvést některé 
chyby, například text není číslován podle stanovených požadavků, abstrakty jsou 
umístěny na stranách dole. 
 
 
5. Jazyková úroveň 
Jazyková úroveň práce je celkově dobrá, autorka se vyjadřuje pregnantně, avšak 
závěrečná korektura formulací by byla pro text přínosná. V Úvodu a v Závěru práce 



mohla autorka užívat 1. osobu. V Závěru práce je nadbytečné opakování cíle práce a 
není optimální nástin struktury textu v minulém čase. 
 
 
6. Podněty k rozpravě 
Mohla by autorka uvažovat nad dalším vývojem péče o zdraví jako oblasti 
zaměstnaneckých výhod? 

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