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I - 2 bocly

3-4body

5 * íl bodťr

7-8bodů

splněrro nadstanclardně

Ak. rok:
201212013

Počet bodťt (0 - l0)

I Náročnost tématu práce 9

2 Splnění cílů práce 10

a
-) T'ecrretická část práce 10

4
Praktická část práce
(analytická část)

10

J
Prcl.jektová část
(řešící část)

10

6 Forrrrální itroveň práce 10

CELKOVÝ ptlČor BoDŮ
(0 -- 60)

59

vídá stuoni ..Fo' oodle t]C'fS
splněno pouze na úrovni základních požadavků

(oclpovídá stLrpni o,E" podle tjCTS
splněno s výraznějšími, ale ne kriticlrými nedostatky

íodnovídá stuoni ".Do'oodle ECT'S
splněno, nedostatky rreovlivňují podstatně celou práci,, zejména výsledky

1tlilpovídá slupni ,,C" podie E(-TS)
splněno zcela bez výhrad

(odpovídá stripni,'Bo' podle ECTS)
9 * 10 bodů

(od ídá stirpni u,.A.'o podle ECTS



Připomínky k práci:
Cílem práce bylo navrhnout efoktivní nástroje státu na elirninaci daňovýclr úniků u DPH.
Cíl práce byl dle mého názoru splněn. Diplomovou práci Lzevyužít jako inspiraci pro
Generální finanční ředitelství ČR'

otázky k obhajobě:
Ve své práci navrhujete jak preventviní tak represivní opatření, podle vašeho subjektivního
náz,oTu, které z nich by byly vice efektivní?

DP byia podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce v iS STAG. Na základě výsledků této
korrtroly byio zjištěno, že DP není plagiát'
Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP. X

Práce nesplňrrje kritéria pro obhajobu DP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
n
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podpis vedotrcího DP



lnstrukce pro hodnocení jednotlivýclr kriténií;

Kritérium l.I{odnocení náročnosti tématu práce (0 - 10 bodů)
'I'oto kritériLrm hodnotí originalitu zvoleného ténrattt' jeho zaměření na studijní obor. složitost řešerré
problernatiky, náročnost rla teoretické i praktické inforrriační zdroje, neexistenci obvyklého řešení,
n edostltpttost řešen í pro zkoumané podrn ínky'

Kritérium 2. Hodnocení splnění cílů práce (0 - 10 bodů)
_foto 

kritérium ltodttostí splnění zadátlí práce na základě deíirrovaných cílťr práce. které musí být soLrčzistí
úr'odu. DeÍlnovaný cíl práce odpovídá požadované náročnosti vzhledern k typu práce.

Kritérium 3. Hrrdnocení teoretické části práce (e - 10 bottů)

Hodrrcltí se především výběr teoretických zdrojů' .ie_!ich možná aplikace pro řešení tématu, studiurl odborrlé
li1eratLrry a clalších informačních zdro.iů. Hoclnotí se rovněž zpťrsob i úroveň citací' V teoretické části nelze
uvádět pozttatky, které nejsou 1,yužity v praktické části. Rozsa'h zpracované literatury,.iejíaktuálnost, vyiržití
cizojazyčné literatLrry a stěže.iních prací, vyuŽitelrrost přehledu pro vlastní práci, diskuse alterttativníclt
polrledů. rozbor pouŽitých citací, syntéza teoretickýclr poznatků a důsledků pro vlastrlí práci. l.iterární
přehled práce by nrěl být po metodické a forrnální stránce řádně zpracován včetně citací a odkaz-ů pro
použitou literatttru.

Kritérium 4. Hodnocení praktické části pnáee (analytická část) (0 - 10 bodů)

Hodrrotí se úroveň analýzy zadaného tématu, vazba analýzy na stanovené cíle, vyttŽití teoretických poznatků
pro analýzr: problérlu. Při hodnocení se bere v ťtvairu náročnost získávállí informací, přístrrp stuclenta a.ieho
scltoptlost logických závěrů zanalýzy,jako východisko pro řešící část. Diplomová práce obsalrLrje přesný
popis poLrŽité rnetodiky, přičemž tato metodika je vhodná ke splnění cíle práce. Diskuze volby rretocl a
konrpa'race s.iinými přístLrpy, možnost ověřitelnosti výsledků nletod. správnost aplikace zvolených metcld,

vltodnost pouŽitých vzorků, ošetření chyb a riedostatků nretod, komparace výsledkťr za vyuŽití více metocl.

zdťrr odrrčlr í odchylek.

Kritórium 5. tr{oclnocení projektové části práce (řešící část) (0 - 10 bodů)

tioclnotí Se věcná úrove ň řešení problérnu, dosažen í stanovených cílů. návaznost řešící části
na analytickou část. ř{odnotí se logická struktura řešení probIému, popřípadě předpoklady jeho r'erifikace.
l(ritérium hodnotí rovněž celkovou úroveň provázanosti teoretické a praktické části práce, spriivnost
odvozených závěrťr, -iedrroznačnost fonnulace, adekvátnost. zevšeobecnění závérů, aplikovatelnost
doportrčerrí, zclůr'odriění návrhů a.ie.iicir dopadů.

Kritérium 6. Hodnocení formální úrovně práce ((} - 10 bodri.}

llodnotí se ťtroveň grafickélro zpracování práce. Hodnotí se grarnatická úroveň, zvolené formulace, celková
Ílroveň vyjadřování' Správrrost členění' logické návaznosti textu, správnost potržité ternrinologie,
j ed nozn ačn ost a přeh l ed rlost grafi cký ch pr ací, jazyková úroveň.


