
FAKULTA EKONOMICKÁ
Katedra KFU                               

HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE
Akademický rok 2013/2014

Jméno studenta: Štěpánka Erbenová     

Studijní obor/zaměření: Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce: Právní, účetní a daňové aspekty odměňování 
zaměstnanců

   

Hodnotitel – oponent: Ing. Daniel Vopelka     

Podnik – firma: PEMAVAKO s.r.o.

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) Přístup autora k řešení problematiky práce         
O) Celkový dojem z práce         

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1  výborně 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Autorka si vytyčila za cíl popsat a porovnat tři aspekty ovlivňující problematiku mzdového účetnictví 
–  právní,  účetní  a  daňové.  Dílčím  cílem  práce  byla  demonstrace  daňového  zatížení  jednotlivých 
pracovníků vybrané společnosti. V prvních kapitolách autorka zpracovala teoretický základ práce – 
odměňování  zaměstnanců,  zdravotní  pojištění,  sociální  pojištění  a  daň  z  příjmů  fyzické  osoby ze 
závislé  činnosti  a  funkčních požitků.  Teoretická  část  je  zpracována dostatečně  pro účely a  rozsah 
bakalářské práce. Poslední kapitolou práce je ucelený účetní případ, který zpracovanou teorii promítá 
na příkladu konkrétní společnosti a jejích zaměstnanců.
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Práci  hodnotím  klasifikací  výborně,  neboť  bylo  dosaženo  jak  hlavního,  tak  i  dílčího  cíle,  což  je 
vystiženo  v  teoretické  části  dostatečným  popsáním  a  porovnáním  účetních,  daňových  a  právních 
aspektů a detailním zpracováním příkladu z praxe na konkrétní  společnosti.  V závěru práce velmi 
kladně hodnotím doporučení pro podniky vycházející z naplnění cílů práce, náhled autorky na osobní 
přínos ze zpracování bakalářské práce a také nástin možnosti rozšíření.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1) Jak může být znalost zpracované problematiky, resp. výsledků a závěrů z uvedeného příkladu 
využita v praxi?           
2) V závěru práce v nástinu rozšíření studie uvádíte analýzu vykonávaných činností mzdové účetní a 
jejich optimalizaci. Nastiňte, jak byste k analýze a optimalizaci těchto činností přistupovala v případě 
rozšiřování práce, popř. jakých metodik byste využila.

V Plzni, dne 15. 5. 2014 Podpis hodnotitele 

Metodické poznámky:

1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň. 
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČU nejpozději do 15. 5. 2014.  Posudek musí být 
opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


