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1. Hodnocení práce (označte křížkem)
1
:  

 

 

Kritérium: 

Stupeň hodnocení 

výborně velmi 

dobře 

dobře nevyhovující 

Stanovení cílů práce a jejich naplnění x    

Práce studenta v průběhu zpracování práce x    

Vhodnost použitých metod x    

Aktuálnost x    

Práce s literaturou a citacemi x    

Úprava práce (text, grafy, tabulka)   x   

Hodnocení zpracování teoretické části práce x    

Hodnocení zpracování praktické části práce x    

Využitelnost výsledků práce v praxi x    

 

 

 

2. Další hodnocení a připomínky k práci: 

 

Práce je napsána pečlivě, s přehledem a s využitím četných odborných pramenů. Ty jsou 

řádně citovány v textu. Její struktura je logická. Obsahuje řadu velmi zajímavých informací. 

Pohled autorky je komplexní. Je vidět, že se s problematikou velmi dobře seznámila. Cenná je 

zejména část 4 o aktuálním vlivu harmonizace DPH na ČR. 

Práci vhodně doplňují přílohy. 

Je bez věcných vad. Formální vady textu (jazykové, překlepy) se občas vyskytují, avšak 

v tolerovatelné míře. Práce byla řádně konzultována. Proto ji hodnotím výborně. Dále viz 

následující bod. 

 

 

                                                 
1
  Jednotlivé body lze podle potřeby podrobněji rozepsat, posudek může být vyplněn i na více stránkách. Posudek 

vedoucího bakalářské práce musí být vypracován ve 3 vyhotoveních s vlastnoručním podpisem. 
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3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce: 

 

1. Je opravdu princip jednomyslnosti při přijímání daňových harmonizačních směrnic 

problémem pro Komisi? Jaký je smysl tohoto principu? Co by se stalo, kdyby Rada naopak o 

směrnicích rozhodovala kvalifikovanou většinou? 

2. Prosím o vysvětlení pojmu „negativní“ (?) harmonizace (prováděná Soudním dvorem) (str. 

21). 

 

 

 

4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO 

  

 

 

5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborně 

 

 

 

Datum a místo vyhotovení posudku:                                   Podpis vedoucího práce: 

 

28.5.2012   Brno 


