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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zaměstnanecké výhody a daně ve společnosti podnikající v automobilovém 
průmyslu 

Jméno autora: Tereza Truksová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: RNDr. Jitka Jurková, M.A. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost práce je odpovídající. Závěrečná práce vyžaduje osvojení si problematiky nejen zaměstnaneckých benefitů, ale 
rovněž jejich zdanění, což je oblast, která není obsahem studijních plánů. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka je schopna samostatné tvůrčí práce, na práci pracovala samostatně, přiměřeně aktivně.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
BP má odpovídající odbornou úroveň, jak teoretická, tak praktická část dokládají plné porozumění dané problematice a její 
zpracování na úrovni odpovídající nárokům kladeným na bakalářské práce.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka práce vykazuje pouze drobné formální nedostatky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje pouze drobné nedostatky v citační normě, k porušení citační etiky nedošlo.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledky práce jsou plně využitelné pro danou společnost, oceňuji zejména důkladné a komplexní představení problematiky 
zdaňování zaměstnaneckých benefitů a navazujících předpisů včetně využití teoretické části při její aplikaci na stávající 
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benefity ve společnosti   
Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení 
Velmi pozitivně hodnotím zejména úzké propojení teoretické části práce s praktickou, důkladné vyhodnocení stávajících 
zaměstnaneckých benefitů, které společnost nabízí z daňového hlediska, identifikování nedostatků a navržení řešení, které je 
pro společnost použitelné. Přínos práce pro danou společnost je nesporný. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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