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Daňz přidané hodnoty - režim přenesení daňové
povinnosti

lIodnotitel - vedoucí práce: Pavlína l{ejdukováo Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhoršío N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část)

D) Členěnípráce (do kapitol' podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět' gramatika)
F) Formálni zpracov ání práce
G) Přesnost formulací apráce s odbomýn jazykem

H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce

J) Celkoý 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 a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zČv vytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezÍelá shoda

Navrhuj i klasifi kovat diplomovou práci klasifikačním stupněm: 
2 výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Hodnocená diplomová práce patří k velice kvalitním kvalifikačním pracem. Práce se věnuje poměrně

sloŽitému tématu z oblasti podnikových daní, autorka kvalitně zpracovalajak rešeršní, tak praktickou -

ana1yickou část a doplnila vše praktickými příklady. Atalýza problematiky reverse charge v Ceské

'"pr'bli"" 
mápožadovanou hloubku, nechybí ani kvalitni závěry a definování problémů spojených

s áphkací tuzemského reŽimu reverse charge. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci
stupněm ''výbomě''.
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otázl<y a připomínky k blžšímu lysvětlení při obhajoběa:

Vymezte jedno plnění' které povaŽujete z hlediska své praxe zanqproblematičnější v souvislostis tématem diplomové práce a vysvěilete důvody 
'ue 

uo'lúv' 
'

Jaké konkrétní problémy v účetních systémechl.ou'praxi spo3eny s DPH?

,'11__
\o^hodnotitele

Metodické poznánlq

l označte ýstedek kontroly plagiátorství, kte4ý jste zadal/ado Portálu zČu aodůvodněte níže při odůvodnění
" 

klasifrkačního stupně.
j $t'$u1im' 1a 

pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
'Stručně zdůvodněte nawhovanýklasiikaeni stupeň, od-ůvodnění zpracujtevrozsahu 5 - 10 vět.o otarky a připomínky k bližším; 

'y,ucil."ili obhajobě - dvě aŽiri itarxa.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný na sekretariát KFU' FEK ZČU do termínu stanoveného katedrou (viz stránkykatedry)' Posudek musí bý opatřen vlastnóručním podpisem 
'áar" rp- rozeznánioriginálu).


