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Hodnocení vedoucího BP: Ing. Hana Růčková  
Jméno a příjmení studenta: Kamila Janíková  
Název BP: Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví    
 
Východiska práce:          12 bodů 
DP Stupnice 0-25 bodů                   BP Stupnice 0-20 bodů 
Hodnotilo se především Téma a cíle (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, naplnění); Teorie (srozumitelnost, struktura, 
kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristika společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických veličin); Použité zdroje (množství, 
struktura, kvalita, aktuálnost, vztah k tématu). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ / - 
Téma bakalářské práce si studentka zvolila v konkrétní firmě se zaměřením na stavebnictví. Cílem práce bylo 
zhodnotit problematiku DPH, která se týká přenesení daňové povinnosti, a zjistit, jaký dopad budou mít tyto změny 
na vybranou stavební firmu.   
Práce je rozdělena část na praktickou a teoretickou. Teoretická část práce převažuje nad částí praktickou. 
V teoretické části podrobně rozepsala zákon o dani z přidané hodnoty, což nebylo cílem bakalářské práce. 
Při zpracování zadaného tématu studentka čerpala z dostatečného množství zdrojů. 
 
 
 

 
Metodika práce:           15 bodů 
DP Stupnice 0-25 bodů                   BP Stupnice 0-20 bodů 
Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy, proporčnost částí, kompletnost); Metodika shromažďování dat 
(metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); Metodika analýzy dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); 
Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schéma, dotazník, ceník). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ / - 
Bakalářská práce je zpracována v souladu se zásadami pro její vypracování. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 
navazují. Data přebraná z účetnictví, konkrétně z formuláře přiznání k dani z přidané hodnoty, jsou součástí tabulek, 
které mohla studentka zpracovat přehledněji a doplnit grafy. 
Součásti práce jsou dvě přílohy, z nichž jedna se týká Souhlasu s uveřejněním údajů společnosti Vodostav s.r.o a 
druhá příloha je označena jako Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. 
 
 
 
 
 

 
Praktická část:           20 bodů 
DP Stupnice 0-25 bodů                   BP Stupnice 0-30 bodů 
Hodnotilo se především Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýza shromážděných dat 
(sofistikovanost, rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, struktura, obhájení návrhů, návaznost na analýzy); 
Využitelnosti výsledků DP (reálnost, rozpočet na realizaci, praktičnost).  

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ / - 
V praktické části studentka vyhodnotila na základě dat získaných z účetnictví zavedení režimu přenesení daňové 
povinnosti ve vybrané společnosti. Srovnání a následné vyhodnocení provedla pro období před zavedením režimu a 
po jeho zavedení.  Praktickou část práce doplnila tabulkami a formulářem Přiznání k dani z přidané hodnoty. Data 
pro vyplnění formuláře čerpala studentka z příkladů uvedených rovněž v praktické části.  
Praktická část práce mohla být zpracována podrobněji.                                                                                  
 
 

 
Formální úroveň:          10 bodů 
DP Stupnice 0-15 bodů                   BP Stupnice 0-15 bodů 
Hodnotilo se především Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevnosti, formátování 
textů, celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (rozsah DP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ / - 
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Po stránce gramatické se v práci nacházejí drobné nedostatky. Formální stránce mohla studentka věnovat větší 
pozornost. 
 
 

 
Pracovní disciplína:          10 bodů 
DP Stupnice 0-10 bodů                   BP Stupnice 0-15 bodů 
Hodnotilo se především Nalezení vedoucího DP a bezchybné odevzdání zadání DP do IS do vyhlášeného termínu; Práce na DP během zimního 
semestru (konzultace, plnění úkolů); Vyzvednutí zadání DP do vyhlášeného termínu; Práce na DP během letního semestru (konzultace, plnění úkolů).  

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ / - 
Studentka při vypracování daného tématu pracovala převážně samostatně. Konzultace k bakalářské práci využívala 
minimálně.  
 
 

 
Otázky k obhajobě: 

Jaké plynou výhody a nevýhody zavedením systému převedení daňové povinnosti pro daňové subjekty ?  
 
 

 
Celkové hodnocení velmi dobře     Celkem 67 bodů 
Doporučuji k obhajobě 
 
V Ostravě dne 22.5.2015         Podpis 


