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Jménostudenta:

Kristyna Benediktová

Studij ní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Témabakalářské práce:

Zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České
republice a Spolkovérepublice Německo

Hodnotitel - oponent:

Ing. Karel Karlovec

Podnik - firma:

KFU

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší,4nejhorší,N-nelze hodnotit)
A) Definovánícílůpráce
B) Metodický postup vypracovánípráce
C) Teoretický základ práce (rešeršní
část)
D) Cleněnípráce (do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zptacovánípráce
G) Přesnostformulacía práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou(normy,citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou,úroveňsouhmu v ctzim tazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínospráce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístupautorak řešeníproblematikypráce
o) Celkový dojem zptáce
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:t
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Stručnézdůvodněnínavrhovanéhoklasifikačníhostupně:2
PředloŽenábakalářská práce je zpracovánav pěti kapitolách a samotnémzávěru"Dobře
a srozumitelně
jsou popsány teoretickézáklady hodnocenýchDPFó a
DPPo a jejich srovnáníu Čn u sŘŇ. íJ'j;
poukázáno na příčinyrozdílnévýšezdaněnív hodnocenýchstatéih,cožje
zdůtazněnoi v samotném
závěru.Ze zjištěnýchvýsledkůjsou pak koncipovány i návrhy a doporujení
změndaňovýchsystémů
v obou posuzovanýchstátech'
Práci jako takovou sňiŽujíněkterénepřesnostiv pouŽívanýchtermínecha
do určitémíry i nepoměr
mezi teoretickoučástía vlastními závěty,
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I přes týo nedostatkyvšakkonstatuji,žedle méhonánorvzadané
cílebyly splněnya proto
předloženou
práci doporučuji
k obhajobě'

j
otázky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě:
1.Na straně49 doporučujete
uplatnění
možnost
zvýhodnění
na vyživované
děti pro obarodiče.
Vysvětleteblížepříčinyvašehodoporučení.
progresivnísazby danězpříjmůFo u nás?
2. Jakýje váštlázor na Znov,Izavedení

ilA/r*ra,..._
V Plzni,dne1,9.2014

Podpishodnotitele

poznámky:
Metodické
I označtevýsledekkontroly
plagiátorství,
ktenýjste zadalladoPortálu ZC|J aodůvodněte
nížepři odůvodnění
klasifikačního
stupně.
.^Kliknutímna pole
vybertepoŽadovanýkvalifikačnístupeň'
' Stručnězdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
o ota,ky a připomínky
k bliŽšímuvysvětlenípři obhajobě dvě aŽtři otazky.
Posudekodevzdejte
vytištěnýoboustranněna sekretariát
KFU, FEK ZČU nejpozdějido 15. l. 2014. Posudekmusíbýt
podpisemmodře (prorozeznání
opatřenvlastnoručním
originálu).

