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Jméno studenta:

Studij ní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce:

Kritéria hodnoceni: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Deťrnování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol. podkapitol. odstavců)
E) Jaz1-kové zpracor'ání práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracor ání práce
G) Přesnost tbnnu1ací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou 1iteraturou (normv. citace)
I) Práce se zahraniční literaturou. úrol'eň souhrnu v ctzim jazyce
J) Celkorj postup řeŠení a práce s informacemi
K) Zár.ěr1' práce a jejich Íbrmulace
L) Splnění cílu práce
M) odborný přínos práce (pro teorii. pro praxi)
N) Spolupráce autora s r'edoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení probiematiky práce
P) Celkoý dojem zpráce

Do Portálu zču vytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

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

Diplomová práce má vhodně sestavenou literámí rešerši s využitím dostatečného množství převážně
tuzemských zdrojů' coŽlze vzhledem k tématu očekávat. Cílpráce byl vhodně definován' metodický
postup řešení vede k naplnění cíle. Text práce neobsahuje gramatické chyby ani překlepy, grafické
objekty jsou vkusné a přehledné. Vlastní část práce začíná představením vybrané neziskové
organizace, dále pokraěýe analýzou povinností a daňového zatížení ve vybrané organizaci, která je
podpořena analýzou změn v daňovém systému. Přínosem pro organizaci je analyzování dopadu
legislativních změn.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

t. Čim je způsoben pokles poměrného koeficientu ke krácení nároku na odpočet daně společnosti
Techmania mezi roky 2015 a20I6?
2. Jakým způsobem probíhá ve společnosti Techmania příprava na očekávané legislativní změny
(obecně i v případě roku 2016-20I],tzn. v případě jednotliých etap zaváděni elektronické evidence
tržeb)?
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Metodické pomiámky:

I označte ýsledek kontroly plagiátorství, ktery jste zaďaIla do Portálu zČu a odůvodněte níŽe při odůvodnění
klasiťrkačního stupně.

' Kliknutím na pole lyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.

' Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
o otáz\q a připomÍnky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě - dvě až iÍi otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný na sekretariát KFU, FEK zČu do termínu stanoveného katedrou (viz stránka

katedry). Posudek musí být opatřen vlasíroručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


