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Posudek diplomové práce, kterou zpracovala paní Bc. Denisa Víznerová na 

téma: 

 

Porovnání nákladovosti benefitů ve společnosti ČEZ a.s. a Integrovaných 

dceřinných společností skupiny ČEZ a.s. 

 
Předložená práce je v souladu se zadáním, rozdělena do Úvodu, pěti kapitol a Závěru.  

Součástí práce je i dvojjazyčná Anotace. 

V Úvodu studentka definuje cíl práce: „Cílem této práce je zhodnotit a srovnat současný, 

zavedený systém a zaměřit se na možnost úspory nákladů ve skupině, při zachování 

stávajících platných nástrojů, kterých je v této oblasti využíváno“.    

První kapitola představuje východisko práce. Studentka zde stručně charakterizuje 

společnost ČEZ, a. s. V druhé a třetí kapitole analyzuje benefitní program, členění nákladů a 

daňové zatížení a benefitní systémy ČEZ a.s. a IDS. Při analýze využívá řady citací, 

problematika je přehledně zpracována. Čtvrtá kapitola je naplněním cíle práce. Studentka zde 

porovnává nákladovost benefitů ve společnosti ČEZ a.s. a IDS s využitím řady tabulek a 

grafů. Komparace je provedena srozumitelně a věcně správně. V páté kapitole na základě 

zjištěných poznatků navrhuje úpravy systému benefitů ve sledovaných společnostech.  

Všechny kapitoly jsou logicky strukturovány a logicky na sebe navazují, řešená 

problematika je srozumitelně a věcně správně analyzována.  

Závěr  práce na dvou stránkách představuje stručnou rekapitulaci a zhodnocení cíle práce. 

Otázky ke státní zkoušce:   

Jaké jsou největší výhody/úskalí navrhovaných opatření? 

Budou Vaše doporučení v plném rozsahu aplikovatelná?  

Hodnocení diplomanta: 

Diplomantka projevila velmi dobré znalosti řešené problematiky. Problematiku 

konzultovala nepravidelně a to v době před odevzdáním práce, ale prokázala schopnost 

samostatně řešit zadané úkoly. 

Zhodnocení diplomové práce: 

Stanovený cíl práce je v souladu se zadaným tématem. Cíl práce byl  naplněn. Závěrečná 

práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Práce je využitelná pro řešení obdobné 



problematiky i v souvisejících oborech. Formální úprava práce, její stylistická a jazyková 

úroveň je  dobrá. 

Diplomová práce navazujícího magisterského studia splňuje požadavky na ni kladené. 

Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou   

 

výborně 

 

 

V Ostravě   10. 5. 2013 

      

 

 

    

Ing. Igor Černý, Ph.D. 

        vedoucí diplomové práce 


