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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorka si zvolila téma, které nelze označit za nové, je však bezesporu aktuální a 
diplomanty neprávem opomíjeno.     

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma lze hodnotit jako středně naročné na teoretické znalosti a vstupní údaje. Autorku je 
nutno ocenit nejen za snahu nastudovat komplexně právní úpravu včetně jejích přesahů do 
dalších právních odvětví včetně daňového práva, ale i za snahu zasadit benefity do širších 
souvislostí HR teorií.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do pěti částí, které na sebe logicky navazují. Z formálního hlediska 
nemám práci co vytknout.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Práce si klade za cíl analyzovat právní otázky 

týkající se benefitů a jejich poskytování. Tento cíl 
byl splněn.   

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné důvody, které by 
zakládaly pochybnosti o samostatnosti autorky při 
zpracování tématu, a to i s ohledem na protokol o 
vyhodnocení podobnosti práce. Byť dle protokolu 
práce vykazuje jistou podobnost s jinými pracemi, 
jde o podobnost víceméně zanedbatelnou, která 
spočívá zejména v ustálených slovních spojeních a 
odkazech na legislativu a judikaturu.   

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s dostatečným množstvím domácí 
literatury, které řádně cituje. Práci by možná 
prospělo, kdyby byla více zapojena i literatura 
zahraniční, vzhledem k rozsahu práce a šíři 
zvoleného tématu však považuji za pochopitelné, že 
se autorka komparačním aspektům věnuje jen 



  

omezeně.   
Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka podává komplexní výklad zkoumané 
problematiky, vhodně obohacuje pracovněprávní 
výklad o související z postřehy z finančního práva i 
dalších odvětví, formuluje vlastní názory a 
doporučení. Byť by k některým závěrům autorky 
bylo možné zaujmout i jiné názory, hodnotím 
kladně autorčinu snahu o komplexní pojednání i její 
argumentační schopnosti. Hloubku provedené úvahy 
hodnotím jako dostatečnou.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá a 
práce je psána čtivě.  

 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě.  
 
V rámci obhajoby navrhuji, aby se autorka 
vyjádřila k tomu, do jaké míry považuje za 
souladnou se zákonem praxi tzv. attendance 
bonusů, kdy je zaměstnanci poskytnut bonus 
nebo jiný benefit za to, že v rozhodném období 
nezameškal žádnou směnu.  

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
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