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A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

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 cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             
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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 z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství
1
: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:
2
     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
3
 

 

Práce se zabývá zajímavým tématem navrácení DPH z členských států Evropské unie. Autor vhodným 

způsobem vymezují základní teoretické procesy a plynule navazuje praktickými aplikacemi. 

Významnou přidanou hodnotu práce spatřuji v jejím praktickém uplatnění, kdy předložená práce může 

sloužit jako návod pro uplatnění DPH. Autor rovněž v práci vhodně zdůraznil nedostatky systému 

navracení DPH a pokusil se navrhnout optimalizační opatření, která by celý proces zjednodušila. 

Jediné negativum spatřuji ve skutečnosti, že se v práci občas objevují gramatické chyby a překlepy, 

případně občasné formální nedostatky. Práci přesto hodnotím stupněm VÝBORNĚ a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_VP.pdf (příklad: DP_Xaver_VP.pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě
4
: 

 

1. V práci uvádíte, že by bylo vhodné upravit internetový portál formou implementace nástrojů 

usnadňujících žádost. Pokuste se specifikovat, jaké nástroje byste navrhoval. 

 

2. Stručně vysvětlete problematiku karuselu.            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 4. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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