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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Diplomová práce se zabývá tématem týkajícím se péče o zdraví zaměstnanců, což mnohdy v praxi 

hraje důležitou roli mezi zaměstnaneckými benefity. Cílem práce je zhodnotit dopady péče o zdraví 

zaměstnanců jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu podniku. V praktických aplikacích je daná 

problematiky řešena na příkladu dvou firem. 

Práce splňuje formální i obsahové požadavky na daný typ kvalifikačních prací. Kladně hodnotím 

zejména grafické prvky, které obohacují samotný text práce a zejména analýzu provedenou dokonce 

na dvou firmách, kde je patrné, že autorka práce velmi poctivě konzultovala danou problematiku 

v daných firmách. 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Práci považuji za kvalitně zpracovanou. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm "výborně".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Shrňte daňové dopady stávajících i doporučených benefitů uvedených v praktické části práce u obou 

firem z pohledu zaměstnance a podniku. 

Na základě jakých kritérií uvedené podniky stanovují nabízené benefity? Jaké faktory je při výběru 

benefitů ovlivňují? 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne  25. 5. 2020        Podpis hodnotitele  
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