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Téma bakalářské práce:  Komparace zdanění vybraných forem podnikání  

                                                                       s využitím konkrétních příkladů  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing: Marie Černá, Ph.D. 
 

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 
 
"Cílem práce je komparovat jednotlivé formy podnikání z daňového hlediska na základě 
provedení analýzy dat reálné společnosti upravených dle podmínek daných legislativou 
ČR pro jednotlivé formy podnikání." 
 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z příjmu fyzických a právnických osob 
v České republice. Studentka přehledně zpracovala náročné téma a představila metodický postup 
stanovení daňového základu a výpočtu daňové povinnosti u jednotlivých právních forem podnikání. 
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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. 
 

Komparace byla provedena s využitím výstupů analýzy dat reálně existující společnosti a jejich úpravy 
dle podmínek daných legislativou ČR pro jednotlivé formy podnikání. 
 
Práce odpovídá požadavkům na kvalifikační práce zpracovávané na ZČU. 
 
Objevují se však některé nepřesnosti: 
- Překlepy (16, 41, 51, …). 
- Použití psaní v první osobě - s. 19 - "Pokud základní kapitál vydělíme počtem kusových akcií,  
                                                             získáme účetní hodnotu kusové akcie." 
- Gramatické chyby - s. 26 - "Daňovými nerezidenty jsou poplatníci, kteří nejsou daňovými rezidenty  
                                                nebo to o nich stanový mezinárodní smlouvy." 
- S. 29 - "Výsledek hospodaření se určí jako rozdíl mezi výnosy (účtová třída 5) a náklady (účtová  
                třída 6)." Na straně 34 je sdělení již správně - "Do základu daně vstupují pouze ty položky,  
                které jsou výnosem (účtová třída 6xx na straně DAL) nákladem (účtová třída 5xx na straně          
                MÁ DÁTI) společnosti. 
- S. 41 - "Celkový příjem v tabulce č. 20 představuje příjmy ponížené o skutečně vynaložené výdaje.  
                Poté je odečtena daň z příjmů. Je patrné, že podnikateli zůstane jeho příjem téměř celý.   
                Zatížení daní dosahuje velmi nízkých hodnot. Použití paušálních výdajů stanovených  
                procentem z přijmu lze na základě modelového příkladu označit z daňového hlediska  
                za výhodné. Pro stanovení čistého zisku je nutné stejně jako u předchozího příkladu upravit  
                zdaněný příjem o odvody na sociálním a zdravotním pojištění."  
             - Jedná se o výpočet s využitím paušálních výdajů. 
- Strany by měly být číslovány až od úvodu. Strany jsou číslovány k vnějšímu okraji strany,  
  i když autorka nepoužívá text v zápatí. 
- Jednoslovné předložky a spojky se obvykle píší na novou řádku. 
 
Je však třeba připustit, že se jedná o zpracování obsáhlého tématu, při kterém autorka prokázala 
znalost řešené problematiky. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhuji (po zohlednění prezentace práce autorkou) klasifikovat práci 
stupněm "velmi dobře". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
1. Odpovídají výsledky provedeného srovnání tomu, co jste (se znalostí dané problematiky)  
    očekávala? 
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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. 
 

2. Jakých změn doznala oblast daně z příjmů v letech 2019 a 2020?            
 
 
 
 

 
 
 
 
V Plzni, dne 2. 6. 2020        Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


