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Jméno studenta:

Studij ní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce:

FAKULTA EKo|{oMICKÁ
Katedra KFU

HoD|{oCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Akademický rok 201'7 l20l8

Bc. Michal LEHoNČÁx, ois
Podniková ekonomika a management

Švýcarsko - daňový a sociální systém

Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D"

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) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracov ání práce (skladba vět, gra1natika)

F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v ctzím jazyce
J) 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) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zČu vyt zadaný tento výsledek kontroty plagiátorstvíl :

Posouzeno
Posouzeno - podezielá shoda

Navrhuj i klasifi kovat diplomovou práci klasiťrkačním stupněm:2

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Hodnocená diplomová práce se zabývá problematikou, která je v každé době velice aktuální, a to

daňovým a sociálním systémem konkrétní země' DůleŽitost tématu lze spatřovat ve skutečnosti, Že

daňový a sociální systém kažďé země zásadně ovlivňuje nejen podniky, domácnosti a národní

hospodářství dané zemé, ale má podstatný vliv i na dané subjekty v zemích ostatních. Autorovi
dipňmové práce se podařilo ZpÍacovattémanakvalitní úrovni, práce splňuje stanovené poŽadavky

kladané na daný typ kvalifikačních prací (ač |ze na\ézt samozřemě nedokonalosti - občasné nepřesnosti

v citacích či ne vŽdy kvalitní grafické prvky, metodické postupy či závěry, které by bylo moŽné více

konkretizov ď aj.). Pozitivně hodnotím dostatečné využítí zahranIčních zdrojů' které by neměly

1234 Nnxnnnnxnnn!XtrNtrNXtr!NtrxnnntrXTNtrNX!TN!xDntrDX!N!nxntrn!XTNNnx!!!TXNTNnxntrnTXN!DtrXTNT

X!

velmi dobře



FAKULTA EKONOMICKÁ
Katedra KFU

v diplomové práci chybět. Vzhledem ke složitosti systémů, které byly autorem hodnoceny, doporučuji
práci k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm ''velmi dobře'''

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

V práci upozorňujte na problémy s pracovní sílou, konkretizujte problémy, se kterými se Švýcarsko
potýká a pokuste se navrhnout řešení stávající situace.
Představte změny v zákoně o dani zptidané hodnoty ve Švýcarsku plánované s platností od ledna
2018.

V Plzni, dne 3. 1.2018
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Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

1 označte výsledek kontroly plagiátorství, kteryjste zadallado Portálu ZČu a odůvodněte níže pŤi odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole lyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
o otázky a připomínky k bliŽšímu lrysvětlení při obhajobě - dvě aŽtÍi otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně Vytištěný na sekretariát KFU, FEK zČu do temínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozemání originálu)'


