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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     dobře  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Práce na téma "Zdanění živnostenského podnikání" si klade za cíl zhodnotit změny ve výpočtu daně 

z příjmů fyzických osob a daně silniční v České republice. Tento cíl byl naplněn, nicméně v práci 

shledávám závažné nedostatky - vzhledem k tématu práce není vhodné její členění na teoretickou a 

praktickou část, konkrétní srovnání je velmi zjednodušené, navíc pro demonstraci vývoje byly zvoleny 

nevhodné příklady - jednou daná fyzická osoba uplatňuje zvýhodnění na jedno dítě, v dalším příkladě 

na dvě děti, slevu na manželku apod., tudíž vypovídající schopnost výpočtů a jejich srovnatelnost je 

téměř nulová, to samé u výpočtu daně silniční, kde pro každý příklad byl zvolen jiný automobil. I přes 

tyto nedostatky hodnotím předloženou práci "dobře".     
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Metodické poznámky: 

 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. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) Do jaké míry ovlivní počet dětí v jednotlivých letech velikost zdanění? 

2) Vysvětlete komisi, co kromě již zmíněného počtu dětí, na které je uplaňováno daňové zvýhodnění, 

zkresluje Vámi podané výsledky.             

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 19.05.2019        Podpis hodnotitele  
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