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OVERALL ÁSSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Autorka si za téma své práce zvolila, v posledních letech často diskutované a v Českérepublice
poměrně nové, téma zaměstnaneckých benefitů, Posuzuje jejich účinnostna jedné straně jako
motivaci zaměstnanců, na druhé straně se zabývá jejich optimální volbou z daňového pohledu a to
jak u zaměstnavatele, tak i u samotného zaměstnance, Výzmanost tohoto druhého pohledu stoupá
zejména v období ekonomické krize, kdy zaměstnavatelé hledají cesty jak minimalizovat náklady při
odměňování pracovníkům a tyto formy jim často přinášejí nemalé úspory z hlediska zdravotního a
sociálního pojištěni. Z daňového pohledu je tato problematika velmi různorodá a právní úprava se pro
jednotlivé benefity liší.l přes to se autorka v platné úpravě dobře orientuje, prokazuje schopnost
samostatné práce s roztříštěnými podklady. U tohoto daňového pohledu velmi oceňuji tabulku
vpříloze 2., která je přehledným shrnutím daňového režimu jednotlivých benefitů, včetně dopadŮ do
sociálního a zdravotního pojištění.
V práci trochu postrádám část věnovanou ekonomické teorii ve vazbě na téma práce. Při obhajobě by
také atorka měla vysvětlit důvod proč pro srovnání se světem zmiňuje výhradně Velkou Británii a USA.
l přes tyto výhrady se domnívám, že práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Jak jsem již
uvedla autorka prokazuje schopnost samostatně pracovat s dostupnými zdroji, informace přehledně
zpracovat a formulovat vlastní názor. Vzhledem k tomu doporučuji práci k obhajobě s hodnocením
výborně až velmi dobře v závislosti na výsledku obhajoby.
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