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Ing. Jana HINKB, Ph.D.

Jméno studenta:

Studij ní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N_nelze hodnotit)
A) Deťrnování cílů práce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický záklaďpráce (rešeršní ěást)
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracovéni práce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracov áni práce
G) Přesnost formulací aptáce s odbomým jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizím jazyce

o Celkoý postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich 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) Celkoý dojem zptáce

Do Portálu zču nylzadaný tento qýsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifi kačním stupněm :2
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výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Předložená diplomová práce má jasně stanovený cíl a vhodně nastavený metodický apaúLLiterérni
rešerše byla vypracoviína s dostatečným mnoŽstvím literámích zdrojů v českém a německém jazyce.

Vlastní část práce je obsráhlá a propracovaná. Závěry jsou vhodně okomentovány. Po formální stránce

\ze vytknout pouze časté překlepy. Vypracování grafických objektů je úhledné. Zvýše uvedených
důvodů hodnotím práci stupněm - ýborně.



otázl<y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

1' Jak často je člověk, u něhoŽ se prokázalo postiŽení, vyšetřovín zallčelemzjištění stupně postiŽení,
které je navénáno na daňovou problematikui laka;e situace v CR a SRN?
2' Iaký systém zohledňování osob s určitým 

^.uýhodněním 
považujete zalepší/přehlednější? Jedná

se o systém slev na dani, nebo zvýhodnění v rámci úpravy základudáně?
3' Jakou výhodu v SRN poskýuje možnost přechodu do systému soukroméh o zdravotního pojištění akolik subjektů jej v SRN poskýuje?
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Metodické pozrámky:

l ozračte uýsledek kontroly plagiátorství, kteý jste zadal/ado Portálu zČtl aodůvodněte niže přiodůvodnění
. klasiťrkačního sfupně.
" Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvaliťrkační stupeň.
" Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační sfupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.o otarV a připomÍnky k bližšímu lysvětlení při obhajobě - dvě aŽtři otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný na sekretariát KFU' FEK zČu do termínu stanoveného katedrou (viz stránkykatedry). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (lro rozeztání originálu).


