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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 
(konzultace) 

X    

Vhodnost použitých metod  X   
Práce s literaturou a citacemi  X   
Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)  

 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: 
Diplomantka zpracovala téma z oblasti správy daní, konkrétně proces daňové kontroly. Cíle 
práce si stanovuje autorka v úvodu a to relativně obecně. Cíle práce byly z části splněny. 
Vytknout je třeba místy přílišnou šíři záběru práce. Autorka zbytečně vychází nad rámec 
tématu, na straně druhé by se měla hlouběji věnovat jednotlivých fázím a problémům v rámci 
institutu daňové kontroly. Lepší by mohla být práce s odbornou literaturou a dalšími zdroji, 
zejména  Často také autorka sklouzává k deskripci, místo nestínění jeho problému, analýzy a 
vyvození relevantních závěrů. Lze však konstatovat, že práce je přehledně členěná a dobře 
zpracována. Práce je prosta většího množství gramatických chyb a nesprávností a splňuje 
podmínky kladené na tento typ kvalifikační práce. 

                                                 
1 Jednotlivé body podrobněji rozepsat., tzn. v bodě 2 stručně zdůvodnit provedené hodnocení a v bodě 3 uložit min.  
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3. Otázky ke zodpovězení při vlastní obhajobě práce: 
Definujte a pohovořte o problémech spojených se zahájením daňové kontroly. 
Podmínky, možnosti a praktické problémy institutu opakované daňové kontroly 
 
4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO 
 
5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 
 
Velmi dobře 
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