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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,,l nejhorší' N-nclze hodnotit)
A) Definování cilů práce
B) Vetnd ck5 port up r r plaror jni prace
c) Teořetický z{íklad práce (Iešeťšní část)
D) Clenění práce (do kapitol, podkapito]. odstavců)
E) Jazykové zpr'acování prácc (skladba r'ět, gramatika)
F) Fon'nání zpracování práoe
G) Přesnost formulaci a práce s odbomj'm jazykem
H) Práce s odbonou literaturou (nonny' citace)
I) Práce se zahraniční litclaturou. úroveň souhmu v cizímjazyce
4 Celkový postup iešeni a pláce s ín1bnnaceni
K) Závěry práce ajejich lbrn'ru]ace
L) Splnění cílťr práce
M) odbonrý piínos práce (plo teorii. pro plaxi)
N) Přístup aritora k řešení ploblematikY práce
o) Celkový dojem z práce

Navrh!Úi klasifikovat diplon'rovou práci klasiÍikačlím strrpněm:] !Ýhořně

Stručné zdůvodněni navrhovaného klasilikačního stupněl2

Autorka práce si stanovila za cíl zhodnotit přinos'v a negativa Zavedení elektronické evidence tlžeb. a
to z pohledu podnikající 1yzické osoby. B1''ť sejedná o problematiku celkenr nor'ou, v rcšclšj čeQala z
mnoha zdlojťt a vhodně zakonponovala komě dolčených daní i další sloŽky. které rnají úzkou
nár'aznost na daňový základ podnikatelů' V empirické částj podrobně rozpracovala vybrané
ekonomické ukazate]e. Pouze dotazníko\'é šetření by b}']o \'hodné provést na větším počtu
rcspondentů. nicméně autorka pl.áce uvádí' že sejedná pouze o doplnění empirické části, nejedná se o
nosné téma práoe. Závěry práce jsou srozrrmite]ně fomulo\'ány a shmuty pomocí sWoT analýZy.
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formálni a grafická stránka byla dodržena. Diplomovou práci doporučuji k obhaiobě a hodnotím ji
stupněm vYBoRNE'

otázkT a připomínky k bližšímu rysvětlení při obhajobě:r

1. Stručně zhodnot'te i aké přínosy a negativa přines]o zavede

ryzické osobě'
2. Co povaŽujete za hlavní nedostatky EET v současné době?

EET Vám osobnějako podnikající

V Plzni. dne 16.5.2018 Podpis hodnotitele

,rril

Metodjcké poZlán]k}:

Klrkllll]m na po c ') beíc po2aoo\.1] l!alifikaa.l 'lupeň
-\|-uané/dů\''d1eIe1dt''{'ar1 'a.rlanr.'loen'od]!odrellZpm.Ljle\íoZ.a'l'l 5'l0\éI'
] otazky a připomínky kfžšÍnu \Tsvět]eni při obhajobě dvě aŽ tři olázky'

Posudek odevzde.j!e vlštěný oboustřanně na Seketariát K-FU' FEK ZČU nejpozději do teÍnjnu stanovenébo katedrou
(viz stránky katedry). Posudek mu9l být opatřen v]astnoručnim podpisem nodře (pro rozeznání origiÍálu)'


