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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na dalŠÍ

stránce):

Předložená bakalářská práce se zabývá daňovou problematikou. Autorka se zaměřuje na

daňovou teorii a její aplikaci na průmyslový podnik . Lze tedy konstatovat, že téma bakalářské
práce bylo zvoleno vhodně a jistě poskytne přínos i dalším ětenářům.

Cílem bylo shmout daňovou teorii, čehož bylo dosaženo. Bakalářská práce je v souladu

se zadáním a zásadami pro její vypracování. Po formální stránce je na kvalitní úrovni, text je

srozumitelný, kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vzájemně provázány.

Vzhledem k tomu, že jakpo formální, tak i po obsahové stránce splňuje tato práce

veškeré požadavky na odborné práce tohoto typu, doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit):

Jelikož je daňová problematika rozsáhlá a složitá, zajimalo by mě, proč si autorka vybrala
právě tak nároěné a široké témaanevybrala jen jednu konkrétní daň, na kterou by se mohla

hlouběji zaméřit.
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