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Katedra KFU

Akademickýr ok 2013l 2014
Jméno studenta:
Studijní obor/zaměření:
Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

Krisfýna Benediktová
Podniková ekonomika a management
Zdanénípříjmů fyziclých a právnic\ých osob v Českó
republice a Spolkové republice Německo
Ing. Zdeněk Hruška

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepšío4 nejhorší,N.nelze hodnotiQ
A) Definovrínícílůpráce
B) Metodický postup v1pracování práce
C) Teoretický zak|adprárce(rešeršní
část)
D) Clenění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánipráce (skladba vět, gramatika)
F") Formálri zpracovénípráce
G) Přesnost formulací apráce s odborn;im jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveň souhrnu v ctzim jazyce
J) Celkoqý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný pffnos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
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Do Portálu zČv uytzadaný tento ýsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

X

Nawhuji klasifi kovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:2

velmi dobře

tr

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasiÍikačníhostupně:3
Práce si klade za ci| provéstkomparaci zdarĚnípříjmůprávnických afyzických osob v České
republice a ve Spolkové republice Německo. Dílčímcílemje formulace závěria doporučeníz daňové
oblasti pro Českourepubliku. Týo cíle byly naplněny. Práóe má klasickou strukturu^,
kdy daná
problernatikaje v dostatečné
míře zkoumánav teoretickérovině a potéje přistoupeno k aplikaci
teoretických znalostí do praxe. Pro komparaci byly zvoleny případovéstudie, kterévýstižněvystihují
stěžejnírozdíly ve zdanění.Práce je vhodně doplněna tabulkami a grafy, což přispívá přehlednosti.
Práci doporučujik obhajobě ahodnotím ji stupněm VELMI DOBŘE.
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otáz|ry a připomínky k bližšímu
vysvětlenípři obhajoběa:
1. Proveďte shmutíklíčovýchrozdílůve zdaněnípříjmůfuzickýchosobv obouzemích.
2. Z jakéhodůvodunelze tvrdit,žsv České
republicefungujerovná daňz příjmůýzickýchosob?

VPlzni, dne25.8.2014

Podpishodnotitele

Metodicképoznámky:
1označte
ýsledek konfioly plagiátorství,kteý jste zadal/adoPortiíluzČtl aodůvodnětenížepři odůvodnění
klasifikačního
stupně.
,^Kliknutím na pole
vybertepožadovanýkvalifikačnístupeň.
, stručnězdůvodnětenawhovaný
klasifftačnístupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu 5 - 10 vět.
, otd,*y a připomínky
_
k bližšímuvysvětlenípri ounajobe dvě aŽri ota'*y.
Posudekodevzdejtena sekretariátKFU, FEK zČv ao 20, 5.20|4. Posudekmusíbý opaffenvlastnoručním
podpisem
modře (pro rozeznánioriginálu).

