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Jméno autora: Nela Veselá 
Typ práce: bakalářská 
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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 zadání BP odpovídá požadavkům kladeným na BP. Zadání nicméně vyžaduje důkladné osvojení si problematiky 
nejen zaměstnaneckých benefitů, ale rovněž daní a sociálního a zdravotního pojištění, 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. 

Předložená BP splňuje zadání, daňová řešení i navazující nákladové analýzy včetně navrženého matematického modelu  jsou 
zpracovány komplexně  a vyčerpávajícím způsobem.   
 

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 iniciativně, samostatně, pečlivě a důkladně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Po odborné stránce je práce velmi kvalitní, nabízí komplexní pohled na danou problematiku, kdy shrnuje všechny aktuální a 
dostupné relevantní informace nejen z odborných monografií, ale rovněž ze související legislativy včetně vyhlášek a 
doplňujících metodik.  Teoretický základ je úspěšně aplikován na data společnosti, data jsou maximálně využita jak pro 
analýzu dopadů zdaňování jednotlivých benefitů včetně srovnání daňových režimů, tak pro porovnání vlivu benefitů na 
mzdové náklady i tempa růstu nákladů za poslední 4 roky. V závěru práce je pro názorné porovnání možných daňových 
režimů zdaňování benefitů na straně zaměstnance i zaměstnavatele navržen vhodný matematický model. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyk práce je odpovídající a na vyžadované odborné úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Výběr pramenů je kvalitní a zahrnující všechny relevantní zdroje. Bibliografické citace jsou v souladu s normou, k porušení 
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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 závěrečné práce jsou díky podrobné analýze nákladové stránky pro společnost velmi dobře využitelné, komplexní a 
zahrnující všechny aspekty zdaňování zaměstnaneckých benefitů.  
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.  
Celkové hodnocení práce bylo ovlivněno zejména komplexním a uceleným zpracováním dané problematiky do 
všech detailů a ekonomických souvislostí, vyvážením teoretické s praktickou částí a samozřejmě jednoznačnou 
využitelností získaných výsledků v dané společnosti. 
 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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