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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     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je je provést demonstraci daňové kontroly na příkladu konkrétního 

daňového subjektu a vyhodnotit, zda teorie a praxe daňové kontroly jsou v souladu. Stanovený cíl 

práce byl dle mého názoru splněn. Teoretická část je převážně zpracována na základě právních 

předpisů souvisejících s problematikou daňové kontroly v ČR, praktická část vychází z praxe 

finančního úřadu a je představen proces konkrétní daňové kontroly a jeho hodnocení. Přestože je 

bakalářská práce převážně popisná, domnívám se, že přináší zajímavé poznatky z problematiky daňové 

kontroly na příkladu konkrétního subjektu. Též je zřejmé, že autorka je díky zpracování bakalářské 

práce obohacena o zajímavé zkušenosti z praxe finanční správy. Kladně hodnotím postřehy a 
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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. 

 

doporučení autorky v části Shrnutí. V rámci celkového hodnocení všech aspektů práce, práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm "velmi dobře". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Jak byste doporučila měřit efektivitu daňových kontrol? 

Jaké kroky budou muset učinit do budoucna daňoví poplatníci i správci daní v kontextu digitalizace a 

moderních technologií? Lze se již nyní inspirovat na úrovni jiných zemí? Doplňte konkrétními 

příklady ze zahraniční daňové praxe.            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne  24. 5. 2020        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


