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Hodnotitel – oponent:  Ing. Marie Černá, Ph.D. 

Podnik – firma:  ZČU v Plzni 
 

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) Přístup autora k řešení problematiky práce              
O) Celkový dojem z práce                
 

 
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     výborně  
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Autorka předkládá k obhajobě práci s cílem stanovit na základě uvedených metodických postupů 
"klíčové aspekty zdanění sdílené ekonomiky, a to na vybraných praktických příkladech využívání  
této formy zajištění produktů a služeb v kontextu udržitelnosti." 
Práce je po obsahové stránce velmi zdařilá. Autorka prokázala schopnost práce se zdroji a znalost 
analyzované problematiky. 
Jazykové zpracování práce by bylo možné vylepšit. V práci se vyskytují překlepy a jiné nedokonalosti, 
jako například: 
s. 13 - "Ze strany kupujících dochází k rozšíření nabídky." 
s. 15 - "Například účastnici sdílení si mohu určit svůj pracovní den." 
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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. 
 

s. 17 - "Nejen, že uživatelům odpadají povinnosti ohledně údržby, ale dochází i ke zpomalení růstu 
             vozidel ve městě a zároveň řešení problémů s parkováním (Smart City Plzeň, 2020)." 
s. 35 - Výpočty nejsou uvedeny jako vzorce. 
 
V rámci zpracování dalších vědeckých prací doporučuji zaměřit se i na jazykovou stránku zpracování. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhuji (po zohlednění prezentace práce autorkou) klasifikovat práci 
stupněm "výborně". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
 
1. Jakým směrem se vyvíjí snaha o regulaci zdanění sdílené ekonomiky? 
            
 
 
 
 

 
V Plzni, dne 5. 6. 2020        Podpis hodnotitele  
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