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FAKULTA EKoNOMICI(Á
Katedťa KFU

HODNoCENÍ BAKÁLÁŘSKÉ PRÁCE
Akademic}.ý rok 20l7l20l8

Dominika Šatová

Podniková ekonomika a management

Komparace zdanění lTbraných forem podnikání
s \Tužitím konkřétních příkladů

Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma bakalářskó práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhoršÍ, N-nelze hodnotit)
Á) Definování cí]ů pláce
B) \.4etodiclq' posrup vypraco\ ániprace
C) Teoletický základ pláce (rešelšní část)
D) Clenění práce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět' $amatika)
F) Formální zpracování práce
G) Piesnost fomulací a práce s odbornýmjazykem
H) PIáce s odbomou litelaturou (nomy' citace)
I) PIáce se zahraniční literatuou, úroveň soulrmu v cizímjazyce
J) Celkor'ý postup řeŠení a práce s infonnacemi
K) Závěry práce ajejich fom'tulace
L) Splnění cilů práce
xf) odborný přinos práce (rro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem z práce

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství|:
Posouzeno
Posouzeno - podezře]á shoda

Nawlruji klasifikovat bakalařskou práci klasiťrkačním stupněm:2 Yelmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhoYanóho klasifi kačního stupně: 
j

Bakalářská práce autorky Dominiky Šafrové se věnuje daňo\'ému zatížení vybraných foren podnikání-
Autorka nejprve zpracovává teoretická východiska zejména z obiasti podnikání, dani a specifik
vybraných právnich forem podnikání' Na teoretickou část poté navazuje část praktická, která se věnuje
konkrétním příkladům zdanění vybraných právníclr forem podnikání v letech, kde došlo
k výmamnějším legislati\.nín Zněnán' a to na území České repub]iky' Na zákLadě konkrétních
výpočtů autofka plovedla komparaci a poté stanovila závěry a dopo.učení.
Formálně byly dodrženy veškeré požadavky kladené na daný typ prací' Autorka vhodně v1užila
gÍafických přvků, které vhodně doplňují sámotný text.
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I hodnotitele

V práci lze naiézt drobné nepřesnosti v práci sjazykem, též něktelé komentáře moh]e bý pojaty
detailněji. Celkově však bakalářskou práci hodnotím pozitivně, doporučuji k obhajobě a navrhuji
k]asifikovat stupněm''velmi dobře''.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě]:

Jaké další výaamné faktory ovlivňují daňové zatížení vyjma zkoumané právní formy podnikání?
PovaŽujte za zásadní piechod od odčitate]ných po]ožek v rámci daně z příjmů |'zic\ých osob ke
sleván na dani? Jaké důvodyje možné přisuzovat této legislatívní změně?

V Plzli. dne 25. 5. 2018

Metodjcké ponimlq':

' omač1e qisled€k kontÍoly plagiátorsNí, kteli jste zadal/a do Potálu ZČU a odůvodněr€ níže pň odůvodnění

_ Llasii]kácnlho slxpne.
KIi(nulllr na role v) heíe N/cdo\ an) k\alifikaČrl.'UI'cň'

r stručnč zdůvodněte navrhovaný klasifikačni stupeň' odůvodněni zpracujle \, Íozsahu 5 ] 0 vě1.
a otázky á pňponírky k b1ižšínu.rysvětleni přiobhajobě dvě až tři o|'zkf.

Posudek odetzdejte obousťanně \'ýištěný na sekretariát KIU, FEK ZčU do termínu stanoveného katedrou (viz stránl(y
katedry). Posudekmusi býlopa!řen vlastnoručním podpisem modře (pro roz€aúní orignlálu).


