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Hodnocení vedoucího BP: Ing. Hana Růčková  
Jméno a příjmení studenta: Martina Dvořáčková  
Název BP: Daňová problematika v ČR     
 
Východiska práce:          20 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 je náročné. Cílem práce bylo zpracovat problematiku přenesení daňové povinnosti a zjistit, 
jaký dopad má tato změna na konkrétní (nejmenovanou) stavební firmu a státní rozpočet. Cíl práce je naplněn jak 
v teoretické části práce, tak i v části praktické. 
Výběr studijních materiálu není obsáhlý, ale je dostačující.    
Praktická část práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Studentka při zpracování zadaného tématu čerpala 
informace převážně z internetových zdrojů.   
 
 
 

 
Metodika práce:           17 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): 

+ / - 
Pro vyhodnocení srovnání dvou období před zavedením a po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti použila 
studentka data získaná z interních materiálu firmy. 
 
 
 

 
Praktická část:           30 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): 

+ / - 
Praktická část práce je zpracována podrobně. Studentka zadanou problematiku řeší jak v tuzemsku, tak i v rámci 
Evropské unie. Režim přenesení daňové povinnosti je aplikován na konkrétním příkladu ve stavebnictví, na němž  
názorně ukázala a vysvětlila důvod zavedení režimu přenesení daňové povinnosti. Závěr praktické části tvoří 
vyhodnocení zavedení režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví. 
Praktická část práce je zdařilá, je zpracována přehledně a její jednotlivé části jsou dobře strukturovány.     

 
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): 

+ / - 
Po formální, obsahové a gramatické stránce hodnotím práci jako zdařilou bez kritických připomínek.  
 
 

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

 
Otázky k obhajobě: 

Připravují se pro rok 2016 změny v režimu přenesení daňové povinnosti ? Pokud ano, tak jaké to budou? 
 

 
Celkové hodnocení výborně     Celkem 87 bodů 
Doporučuji k obhajobě 
 
V Ostravě dne 22.5. 2015         Podpis 


