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Jméno studenta:

Studij ní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

FAKULTA EKONOMICKA
Katedra KFU

HODNOCENI DIPLOMOVE PRACE
Akademický rok 20l 5l20l6

Bc. Markéta Běhounková

Podniková ekonomika a management

Komparace mzdového účetnictvi ČR a Německa

Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhoršío N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický záklaď práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odbomým jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce akatedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zČu uyl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezŤelá shoda

Navrhuj i klasifi kovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Předložená diplomová práce má jasně stanovený cíl a konkrétně definovanou metodiku. Literární
rešerše čerpala zrozsžůiého množství tuzemskýchizahraniěních literámích zdrojů, proto je vhodným
základem pro analýickou část práce. Charakteristika vybrané společnosti slouží jako podklad pro

hodnocení mzdového systému v této vybrané účetní jednotce. Dále následuje případová studie
kvantifikující vliv počtu dětí na výši mzdových nároků. CeIá vlastní část práce je dostatečně

rczpracována tak, aby splnila předsevzaté cíle. Text práce neobsahuje gramatické chyby ani překlepy,
grafické objekty jsou přehledné a úhledně vypracované. Diplomovou práci tedy hodnotím jako velmi
zdaři1ou.



FAKULTA EKoNOMICKÁ
Katedra KFU

otáz|<y a připomínky k btižšímu vysvětlení při obhajoběa:

1. V práci je uváděna výše hrubé mzdy v Kč, při které je záloba na daň z příjmu nulová (str. 80) -
jedná se o konkrétní hodnotu hrubé mzďy, nebo je tato hodnota stanovena mediánem vždy v nějakém
limitu?
2. Pojednejte o systému poskyování přídavků na děti v SRN, který do určité míry nahrazuje slevy na
dani aplikované v ČR.
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V Plzni, dne 13. května 2016

Metodické poznámky:

I Označte ýsledek kontroly plagiátorství, kter'ý jste zadalla do Portálu zČu a odůvodněte níŽe při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole lyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.

'Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracýte v rozsahu 5 - 10 vět.
o otirrky a připomÍnkry k bliŽšímu lysvětlení při obhajobě - dvě až tři otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný na sekretariát KFU, FEK zČu do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry)' Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


