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Hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení 

známkou 

1 - 2 - 3 – 4 

Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 1 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce  (směrnice FF UPa) 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a  obrázků 1 

Jazyková a terminologická úroveň práce 1-2 

 



Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Studentka Pavlína Mojdlová předložila bakalářskou práci v bakalářském studijním 

programu Humanitní studia. Práce má rozsah 68 normostran včetně příloh a je zaměřena na 

zaměstnanecký benefit „Dog-friendly Office“ ve vybraných společnostech v ČR, a jaký dopad 

na zaměstnance tento benefit má. V teoretické části se autorka zabývá řízením lidských 

zdrojů, motivací a spokojeností zaměstnanců, zaměstnaneckými benefity (definice, trendy), 

detailně je následně rozebrán benefit „Dog-friendly Office“.  

Empirická část práce je zpracována kvantitativním výzkumem za užití dotazníkového 

šetření ve dvou společnostech v ČR (Vivantis a.s., eBRANA s.r.o.). Celkem studentka 

pracovala s daty o 101 respondentů ve věku 18-60 let. Hlavní výzkumná otázka byla 

zodpovězena na základě výsledků dotazníkového šetření a ověření stanovených hypotéz. 

Autorka předložila práci, která splňuje kvalitativní i formální požadavky kladené na 

tento typ kvalifikačních prací. Obě části práce jsou velice čtivé, srozumitelné a jednotlivé 

kapitoly na sebe plynule navazují a vzájemně se doplňují. Práci hodnotím jako výbornou. 

 

 

Otázky pro diskusi: 

 

1. Myslíte si, že benefit „Dog-friendly Office“ bude nabízen stále více společnostmi 

nebo se jedná a bude se jednat pouze o ojedinělé případy? 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F  (vyberte) A 

 
 

 

Dne: 10. 5. 2020       Lucie Hájková 

                Podpis oponenta 


