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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|ad práce (rešeršní část)
D) Člerrění práce (do kapitol, podkapitol, o<lstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (norrny, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizimjazyce
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 zpráce

Navrhuj i klasifi kovat diplomovou práci klasifi kačním stupněm: l
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Téma práce je velice zajímavé. Po formální stránce je práce velice dobře zpracována včetně mnoha
tabulek, obrázků a grafu. Pozitivně hodnotím kapitolu 5.' kde je komparace přímých daní v ČR,
Francii a Velké Británii, coŽ je ale pouze 20 stránek z celé DP. V práci je velká část textu
v předchozích kapitolách citována z odborné literatury (sice správně), ale v textu nejsou žádné vlastní
myšlenky ani vlastní přínos. Také závěr práce je jenom zopakováním obsahu jednotlivých kapitol,
navíc neosobní ''autorka se věnovala'', ''autorka popisovala'', postrádám zhodnocení DP, k čemu
studentka dospěla, co bylo přínosem DP.
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otázky a připomínky k bližšÍmu vysvěttení při obhajobě:3

1l Co zanemená ve Francii "základ dané zapoměrnou část daně

rypočítá.
3l Co se rozumí osobním příspěvkem ve Velké Britanii ?
4i Vysvětlete co se rozumí komparací z hlediska daňové kvóty -
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z příjmů fyzických osob'' a jak se

kap.5.2.
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V Plzni, dne 10.5.2016

Metodické pozrámky:

' Kliknutím na pole lyberte požadovaný kvalifrkační stupeň.

' Stručně zdůvodněte navrhovaný klasif,rkační Stupeň' odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.

' otázky a připomínky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě - dvě ažtři otázky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát Kr'U, FEK ZČIJ nejpozďěji do termínu stanoveného katedrou
(viz strránky katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeméní originálu).


