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Práci doporučuji  k obhajobě.   
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:         velmi dobře        
 
 
Datum:    6. 5. 2019                                                                                                                                                           

           ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího diplomové práce 



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 

tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

Diplomantka měla za úkol zhodnotit soubor benefitů v konkrétní účetní jednotce z hlediska daňové 
zátěže a přidané hodnoty z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. Diplomantka při vypracování 
diplomové práce postupovala správným způsobem – od obecného ke konkrétnímu. V teoretické 
části diplomové práce uvádí nejprve různé právní úpravy různých druhů benefitů používaných 
v ekonomické praxi s jejich zobrazením z hlediska vnitropodnikového v účetnictví a daňovými 
dopady pro zaměstnance a zaměstnavatele. Problémem v této oblasti je fakt, že benefity mohou 
být jak finančního tak nefinančního charakteru. 
V praktické části diplomové práce se diplomantka zaměřuje na benefity v konkrétní účetní jednotce 
a v kapitole 3.5 uvádí hodnotové dopady jednotlivých benefitů na zaměstnavatele a zaměstnance 
vybrané účetní jednotky. Velká pozornost je v diplomové práci věnována představení a analýze 
systému Cafeterie.  Lze konstatovat, že diplomantka v plném rozsahu splnila zadání diplomové 
práce, je schopná kvalifikovaného úsudku a závěrů. 
V diplomové práci se kladným způsobem projevují praktické znalosti diplomantky z analyzované 
problematiky benefitů. Na škodu předložené DP jsou často se vyskytující překlepy a nejasné či 
nejednoznačné formulace, které dovolují dvojí výklad (např. proplacení zaměstnanci z pokladny 
Tabulka 7) a brání porozumění textu. 
 

 
 


