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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
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             

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 z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Cílem hodnocené diplomové práce na téma "Zdanění sdílené ekonomiky" je stanovit klíčové aspekty 

zdanění sdílené ekonomiky, a to na vybraných praktických příkladech využívání této formy zajištění 

produktů a služeb v kontextu udržitelnosti. Uvedený cíl práce se dle mého názoru podařilo splnit. 

Kladně hodnotím práci se zahraničními zdroji, neboť téma je poměrně složité, jak z pohledu 

samotného řešení, tak z hlediska dostupných zdrojů k dané problematice.  

Autorka zpracovala velmi kvalitní teoretický základ k dané problematice, který poté doplnila 

praktickými příklady sdílené ekonomiky s důrazem na zdanění a regulace v dané oblasti. V rámci 

vyhodnocení autorka uvádí možnosti zdanění vybraných forem sdílené ekonomik.  

Ráda bych ještě doplnila, že na téma sdílené ekonomiky již autorka publikovala dva odborné články. 
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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. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm "velmi dobře".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Kdo v konečném důsledku rozhoduje o zařazení poplatníka a jeho příjmů k příslušnému dílčímu 

základu daně? 

Jak se vyjadřuje k regulaci a zdanění sdílené ekonomiky daňová judikatura? Česká i zahraniční? 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne  25. 5. 2020        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


