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Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik - firma:

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů prace
B) \'{etodický postup l'1'pracorání práce
C) Teoretický základ práce (rešerŠní část)
D) Členění práce (do kapitol. podkapitoi, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět' gramatika)
F} Formální zpracování práce

G) Přesnost formulaci a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy" citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizinr jazyce

J) Celkor'r' postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry'práce a jejich formulace
L) Splněni cilu práce
M) odbornÝ přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem z práce

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm.i
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velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasiÍikačního stupně:2

Hodnocená diplomová práce je zaměÍena na problematiku daní v konkrétni neziskové organizact.

Literárni rešerše čerpá z mnoha zdrojů, jeŽ jsou citovány jak v textu, tak v Seznamu literatury. Vlastni

část práceje z větší části popisná,lze v ní však identifikovat vlastní přínos' a to V analýze dopadu

očekávaných legislativních změn' Klasifikační stupeň velmi dobře jsem vybral z důvodu obecně

stanoveného cíle a popisnějšiho charakteru vlastní části práce.



otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1' Vysvětlete důvod, proč jsou položky aktivace a odpisy majetku pořizeného z dotací vykazovány ve
vvnosech
2 \.:vsvětlete ýznam zaveleni kontrolního hlášení a elektronické evidencetrŽeb.
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\- Pizni, dne 9. 5. 2016 řoapis hodnotitele \

\Íctodickc pozniulůr '

: Klikrrutíln na pole r r berte poŽador'anj- kr-alifikační stupeň.

' StruČně zdttl'odnéte ruar rhor'ani' kiasrírkaČrrí stupcň. odůr'odněni zpracujte v rozsahu 5 _ 10 r'ět.

' otilÁ. a připornínkr k bliŽŠímu l1sr ětlení pri obhajobě - dr'ě aŽ tři otázky.

Posudek oder.zdejte r1tištěnj- otloustranně rra sekrelariát KFU" FEK ZČU nejpozději do ternínu stanoveného katedrou

(r-iz stniLrrk-v katedry.'). Posudek musí blr opatřen r'lastnoruČnínr podpiscrrr modře (pro rozeználrrí origittálu)'


