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

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

Navrhuj i klasifi kovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm : 
l výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Studentka zpracova|avelmi pěknou bakalářskou práci na téma Zdaněnipříjmů fuzických osob v České
republice a Finsku. V úvodu provedla podrobnou rešerši dostupné literatury a zdro}ů, vč. historického
vývoje obou systémů zdaňování. Zabývala se také srovnáním zdaněni průměrné a minimálnímzdy
v obóu zemich. V praktické části porovnala 2 modelové případy z ČR a Finska, poté provedla
komparaci. Své výsledky doplnila ještě o dotazníkové šetření v obou zemích' V práci se objevují
drobné formální chyby - např. deset procent: 10 %, nikoliv 10%. Studentka splnila stanovený cíl, a
proto práci navrhuji hodnotitjako výbornou.
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otázky a připomínky k bližšímu }Tsvětlení při obhajobě:3

Na str. 25 popisujete $ 9 příjmy znájmu. Je zde uvedeno' že se jedná o příjmy, které nejsou
provozovány podnikatelem a jejich úhrnná částka nepřesiíhne 30 000 Kč. Vysvětlete o jaké příjmy se
jedná.

Na str. 50 je nadpis tabulky Minimální mzdaFinsko. Vysvětlete tento pojem.

V Plzni, dne 23. 5. 2016
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Metodické poarámky:

' Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifrkační stupeň'

'Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň' odůvodnění zpracujte vrozsahu 5 - 10 vět.

' otárzky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - dvě ažtři otázlq.

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


