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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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Autorka se ve své bakalářské práci věnuje tématu Daňová kontrola. Zpracování daného tématu není 

snadné, prolíná se zda problematika daňového práva a postupů orgánů finanční správy společně 

s ekonomickými aspekty. Autorce se podařilo téma zpracovat na kvalitní úrovni. Teoretická část 

využívá zejména právních předpisů upravujících problematiku daňové kontroly, v praktické části se 

autorka zaměřila na analýzu daňových kontrol v letech 2013 - 2018, kde jsou využity zejména údaje 

z Finanční správy ČR. Za hlavní cíl práce si autorka stanovila zhodnotit stav daňových kontrol ve 

vybraných letech na úrovni ČR. Kromě vhodně zvolených metodických postupů autorka také na 

začátku práce otevřela několik otázek, na které bylo poté zpracováním práce zodpovězeno. Práce je 
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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. 

 

obohacena daňovou judikaturou a komparací daňových kontrol v jednotlivých krajích ČR. Též nechybí 

vlastní zhodnocení efektivity daňových kontrol. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm "výborně".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Na základě Vašich vlastních postřehů při zpracování hodnocené bakalářské práce zkuste doplnit ještě 

jiné možnosti hodnocení efektivity v oblasti daňových kontrol a klady a zápory ukazatelů efektivity  

uvedených v bakalářské práci. 

Proč firmy soustřeďují svá sídla v souvislosti s problematikou daňových kontrol zejména do Prahy?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne  24. 5. 2020        Podpis hodnotitele  
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