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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Kateřina Pšeidová 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Účetní a daňová specifika vyplývající ze zaměření 

činnosti zvoleného ekonomického subjektu  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D. 

Podnik – firma:  FEK ZČU v Plzni 

 

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 

 

Bakalářská práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zavádějící 

název kapitoly Národní hospodářství, neboť se v podstatě jedná o úvod do problematiky neziskových 

organizací. Stejně tak je zavádějící název 7. kapitoly, který by měl spíše znít Daně dopadající na 

neziskové organizace, kdy však záleží na konkrétní neziskové organizaci, jejím zaměření apod. 

Literární rešerše je provedena na odpovídající úrovni, autorka prokázala schopnost práce 

s informacemi. V práci se občas vyskytuje nepřesná terminologie (např. kapitola 12 - zákona o dani 

z příjmu). Práce postrádá větší komplexnost a kontinualitu, v některých částech postrádám návaznost 

jednotlivých podkapitol. Nedostatkem je slabá propracovanost daňových povinností zvolené 
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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. 

 

organizace, kdy přitom autorka se v teoretické části této problematice věnuje. Doporučení, které 

autorka uvádí jsou velice stručná bez hlubšího rozpracování, zdůvodnění a především kvantifikace 

jejich případných dopadů. I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji 

stupněm DOBŘE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Uveďte, jaké změny nastanou ohledně daně z nabytí nemovitých věcí. 

 

2. Využívá zvolený subjekt externího ekonomického poradenství (daně, účetictví, ekonomické řízení, 

personalistika atd.)?            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 28. 5. 2020        Podpis hodnotitele  
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