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Otázky k obhajobě diplomové práce:
Jaký bude dle Vašeho názoru vývoj pracovního trhu v nedaleké budoucnosti a jaké faktory jej 
budou ovlivňovat?

Uvádíte, že v USA se zaměstnanecké benefity člení do pěti skupin a v Evropě pouze do tří, jaký  je 
mezi těmito přístupy rozdíl a z jakého důvodu jsou přístupy odlišné?

Uvádíte,  že  homeoffice  jako  jeden z  částečně  žádaných benefitů  není  ve  vybrané  společnosti
využíván. Jaký je podle Vás důvod absence, jak vidíte vývoj tohoto benefitu v budoucnu a pro jaké
pozice byste ho doporučila?
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Po  teoretické  stránce  autorka  ve  své  diplomové  práci  popisuje  zaměstnanecké  benefity  se
zaměřením na konkrétní typy benefitů. Dále jsou v práci po teoretické stránce popisovány daňové
aspekty a trendy v benefitech. Další kapitola se již zabývá vybranou společností KAMAX, s. r. o.,
přičemž nejdříve je popsána vybraná společnost a její zaměstnanecké benefity, které jsou také
srovnány  s  dalšími  lokálními  zaměstnavateli.  Jednotlivé  benefity  jsou  pak  popsány  také  z
nákladového hlediska. Zde lze diplomantce vytknout velké množství ne zcela podstatných detailů a
tím  pádem  zdlouhavost  jednotlivých  podkapitol.  Za  vlastní  přínos  autorky  lze  považovat
podkapitolu  2.6,  kde  autorka  vychází  z  vlastního  dotazníkového  šetření  a  navrhuje  modifikaci
stávajícího  portfolia  zaměstnaneckých  benefitů,  přičemž  nezapomíná  ani  na  jejich  nákladové
vyčíslení.  Práci  lze  vytknout  nedostatečnou  hloubku  a  také  občasné  gramatické  chyby.  Práci
doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm výborně mínus.

Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte)
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