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Cílem práce je analyzovat v čem spočívá kontrola firem finančními úřady, 
způsoby penalizace, zkušenosti z vybraných firem. Součástí práce bude 
také zhodnocení s použitím kvantitativních metod. 

Vedoucí bakalářské práce RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D. 
 

náročnost tématu na úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
1) Jaké jsou důvody, které vedou analyticko-vyhledávací útvar k tomu, že vybere firmu k daňové kontrole.  
2) Jaký je váš názor na zavedení registračních pokladen pro evidenci tržeb pro drobné podnikatele, o jejichž  
     plošném zavedení se v současné době vede diskuse v rámci vládní koalice. 

Zpracováním bakalářské práce studentka získala přehled o daňových kontrolách z hlediska kontrolova-
ných firem i z hlediska orgánů daňové správy. Své velmi dobré teoretické znalosti doplnila i praktickými 
zkušenostmi, které získala kontaktem s konkrétními firmami a na základě informací, které pochází z Finančního 
úřadu pro Pardubický kraj. Identitu firem, kterých se daňové kontroly týkaly, ve své práci ze zákonných důvodů 
nezveřejňuje. V závěrečné části své práce uvádí statistický přehled o daňových kontrolách provedených v letech 
2012 a 2013. Zhodnocení problematiky daňových kontrol je na obecné úrovni, do hlubší analýzy se nepouští. 
 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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