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1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 

Diplomová práce je zpracována v souladu se zadanými zásadami pro její vypracování. Práce 

obsahuje zhodnocení poznatků týkajících se rozboru činnosti Celní správy České republiky 

v oblasti systému elektronického mýta. Diplomová práce je dobře strukturovaná, jednotlivé 

části na sebe logicky navazují.  

 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

 

Autor přistupoval ke zpracování diplomové práce samostatně, průběžně využíval emailových 

konzultací a osobně se účastnil konzultace v Mostě.  

 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Autor splnil požadavky kladené na diplomovou práci. Jednotlivé kapitoly naplňují předmětné 

zadání, práce je rozdělena do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Lze konstatovat, že 

vytýčený cíl práce byl splněn. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 

V práci názvy dvou kapitol nejsou shodné s názvy kapitol uvedenými v zadání. 

Při obhajobě diplomové práce by bylo vhodné, aby autor objasnil, v jakých případech 

přestupků a správních deliktů ukládají celní úřady nejvyšší pokuty – viz tabulka č. 11 na 

str. 38. 

 

 

 

 



5. Hodnocení formální stránky. 

 

Z hlediska formálního zpracování a po jazykové stránce nebyly v práci nalezeny podstatné 

nedostatky. Použité obrázky a tabulky v textu zvyšují vypovídací schopnost diplomové práce. 

 

 

6. Jaký je způsob využití práce? 

 

Zpracování daného tématu má význam zejména pro Celní správu ČR, případně po určitých 

úpravách by bylo publikování informací týkajících se elektronického mýtného zajímavé i pro 

veřejnost.  

 

7. Celkové hodnocení práce. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí a hodnotím 

klasifikačním stupněm  

      

v ý b o r n ě. 

 

 

 

V Ostravě, 7. 5. 2011       Ing. Jana Bartoňová 

                vedoucí DP 


