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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členěni práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazýové zptacovánipráce (skladba vět' gramatika)
F) Formálni zpracov Ítní práce
G) Přesnost formulací apráce s odbomyrn jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizímjazyce
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) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm : 
1
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Autorka zvoI1lapro svoji diplomovou práci velmi rozsáhlé a složité téma,se kteryrn se dokázala
zdárně r,1'pořádat. U každé problematiky se snažila uvést příklady zpraxe s následnou ukázkou
administrativního zatiženi daňových subjektů. Velmi zdaŤlleje pak zptacovín oddíl týkající se
tuzemské reverse charge, kde je zÍejmé, Že s touto problematikou má velké zkušenosti. Negativní
stránkou této práce je však, že zde není dodrŽena terminologie dle zákona o DPH, což je i v někteých
příkladech zpraxe zavádějici. V práci byly také nalezeny drobné nedostatky týkajici se časové
posloupnosti a nepřesně definovaných zákla&lích parametru v uváděných příkladech.
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otázky a připomínky k blřšímu }Tsvětlení při obhajobě:3

1) Vysvětlete podrobně zasilatelský limit (kapitola ,,Zasílání zboží").
2) Vysvětlete zúčtovánizáIohoých plateb u uvedených situací v kapitole 4.3 ZáIohové platby.
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V Plzni, dne 18.01 .2017 Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

' Kliknutím na po1e lyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte nawhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.

' otázky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajobě - dvě ažtři otánky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČU nejpozději do termínu stanoveného katedrou

(viz stránky katedry). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


