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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti   nelze hodnotit 

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 

odpovídající   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce  splněn   

samostatnost při zpracování 

tématu 

  x  

logická stavba práce  odpovídající   

práce s českou literaturou 

včetně citací 

odpovídající    

práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 

 odpovídající   

adekvátnost použitých metod  odpovídající   

hloubka provedené analýzy  x   

stupeň realizovatelnosti řešení    x 

formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 

x    

stylistická úroveň  x   

nároky DP 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 DP 

(tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

vysoce 

funkční 

funkční méně 

funkční 

neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

Autorka si téma bakalářské práce ponechala z předchozího akademického roku a vzhledem 

k neukončeným studijním povinnostem v minulém ak. roce ji zpracovávala až v letošním 

roce.  

Bakalářská práce je členěna do tří základních částí: první je standardně věnována vymezení 

základních pojmů a pojmu daňová reforma, druhá část je stěžejní částí práce – autorka v ní 

charakterizuje daňové změny ve čtyřech obdobích. Věnuje se třem základním typům daní 

(DPH a spotřební daně, dan z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob). Tato 

část práce je nejzdařilejší. Autorka se zaměřuje na vývoj daňového inkasa uvedených typů 

daní, které dává do souvislosti se změnami v konstrukci daní, zejména daňových sazeb, u dani 

z příjmů FO se věnovala i změnám u obou částí této daně (OSVČ a zaměstnanců). Poněkud 

méně zdařilá je třetí část práce, ve které autorka hodnotí daňové reformy podle určitých 

kritérií.  Její závěry jsou spíše v úrovni obecných konstatací, bez podrobnějšího doložení, či 

alespoň teoretické fundace.     

 

1. Co by autorka viděla jako zásadní problém zkoumaných daňových reforem v ČR? 

2. Jaký je názor autorky na přijímaná opatření ke zvýšení výběru daní (zejména 

elektronickou evidenci tržeb a kontrolní hlášení)?   

 

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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