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Jméno studenta:  Petra Žižková 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Daňová problematika zemědělského podniku a 

účtování dotací  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Helena Valentová 

Podnik – firma:        

 

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 má poměrně dobře navržené cíle práce, ale výsledky naplnění cílů nejsou dosti dobře 

představeny, často je uveden postup vyplňování daňových formulářů, který není podstatou uvedené 

práce. 
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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. 

 

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 

 

ad 1.) Na stránce 15 Vaší práce uvádíte relativní sazby daně, které jsou znázorněny v % a lze je členit 

na lineární, progresivní a degresivní. Uveďte příklad progresivní sazby daně v ČR, u které při růstu 

daňového základu roste také daň, zdůvodněte význam takové formy daně. 

 

ad 2.) Na stránce 33 uvádíte povinné přímé platby pro mladé zemědělce - charakterizujte, jaké 

podmínky musí "mladý zemědělec" splňovat, aby dosáhl na tuto formu dotace. 

 

ad 3.) Na stránce 44 se zmiňujete o tzv. "zelené naftě" a popisujete, co musí firma splňovat, aby tuto 

dotaci mohla čerpat, konkrétně Celní správě poskytuje přehled o koupi a spotřebě pohonných hmot za 

vykazované období - jakým způsobem Agrofarma dokládá údaje o spotřebě pohonných hmot za 

jednotlivé stroje, které používá ke své činnosti - podle ujetých kilometrů, hektarů obhospodařované 

půdy nebo dle jakých kritérií dokládá spotřebu pohonných hmot. 

ad 4.) Dílčí i hlavní přínos práce dle Vás spočívá v přijetí návrhů po konzultaci s vedení společnosti, že 

bude přihlédnuto k možné změně způsobu zaúčtování dotací. Konkretizujte tento způsob uveďte jeho 

výhody.            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 29. 4. 2019        Podpis hodnotitele  
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