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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N_nelze hodnotit)
A) Delrnování cílů práce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický záklaďpráce (rešeršní část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odbomým jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizim jazyce

o 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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkovýdojem zpráce

Do Portálu zČu ryl zad'aný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2 výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Autorka v diplomové práci přehledně shmula problematiku daňového plánování a daňové optinralizace
v mezinárodním měřítku, coŽ je aktuální problematika řešená na celosvětové úrovni. Pozitivně lze
hodnotit jakteoretické, takpraktické zpracováni problematiky. Přínosem je i to,že autorka se
nezaměřila pouze na daň z příjmů, ale i na další daně, což dodává práci na významu a komplexnosti'
Komparace daňového zatížení v České republice a ve Švýcarsku zvoleného podnikatelského subjektu
přinesla zajimavé výsledky vyuŽitelné i v podnikové praxi. Z těchto důvodů práci doporučuji
k obhajobě a hodnotím ji stupněm vÝnonNĚ.
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otázky a připomínky k bližšímu }Tsvětlení při obhajoběa:

1. Daří se dle Vašeho názoru omezovat fungování daňových rájů z hlediska mezinárodních uskupení?

2. Jaké země v souěasnosti považujete za daňové ráje?

V Plzni, drc 12.5.2016 Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

1 označte qýsledek kontroly plagiátorství' kter'ý jste zaďalla do Portálu zČu a odůvodněte níŽe při odůvodnění
klasifikačního stupně.

' Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasif,rkační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 _ l0 vět.
n otázky a připomínky k bližŠímu lysvětlení při obhaj obě - dvě aŽ tŤi otázky .

Posudek odevzdejte oboustranně w'tištěný na sekretariát KFU, FEK ZČU do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


