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Tabulka A
Stupe hodnocení podle ECTS
Kritéria hodnocení BP

A
1

Náro nost tématu BP
Spln ní cíl BP
Teoretická ást BP
Analytická ást BP
Stylistická a gramatická úrove BP
Formální úrove BP
Sou et

B
1,5
X

C
2

D
2,5

E
3

Fx
4

F
5

Stupe hodnocení
B
A
B
B
C
A
8,5

X
X
X
X
X

Poznámka: Hodnocení jednotlivých kritérií ozna te znakem „X“ v p íslušné ádce.
Sou et hodnocení kritérií vypo te vyd lením sou tu stup hodnocení šesti.

Navrhne-li vedoucí nebo oponent BP v kritériu 2 – spln ní cíl BP stupe nedostate
(Fx
nebo F), je celá práce hodnocena nedostate
a komise po obhajob rozhodne o kone né
klasifikaci. Je-li nedostate
hodnoceno jiné kritérium mimo kritéria 2, vypo ítá se návrh
známky v etn tohoto nedostate
hodnoceného kritéria.

Tabulka B – Celkové hodnocení BP
Interval
1,00 – 1,25
1,26 – 1,75
1,76 – 2,25
2,26 – 2,75
2,76 – 3,00
3,01 – 4,00
4,01 – 5,00

Stupe ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Slovní hodnocení
Výborn
Velmi dob e
Dob e
Uspokojiv
Dostate
Nedostate
Nedostate

Celkové hodnocení a otázky k obhajob BP:
1. Náro nost tématu – otázka efektivnosti a hospodárnosti vymáhání pojistného je jednou ze st žejních
otázek innosti odd lení, na kterém studentka pracuje a je standardn podrobena r zným statistickým
zkoumáním, která však realizuje vedoucí odd lení. Z pohledu každodenní innosti studentky se jedná
o pom rn originální téma, nebo její práce spo ívá v realizaci jednotlivých úkon , nikoli
v komplexním posuzování innosti odd lení jako celku a jeho výstup . Téma bylo zna
náro né co
do získávání jednotlivých statistických údaj a to z hlediska asového i technologického, nebo
software OSSZ není takovému zadání zcela p izp soben. Téma je samoz ejm možno uchopit
z mnoha úhl pohledu, ovšem zcela komplexní zpracování by bylo tématem spíše doktorandské než
bakalá ské práce.
spln ny. Bylo prokázáno, že zákonem uložená
2. Spln ní cíl – stanovené cíle byly jednozna
povinnost vystavovat výkazy nedoplatk p i zjišt ní dluhu p esahujícím 100,- K je z pohledu dnešní
cenové hladiny p ežitkem a skute
vede k nehospodárnému nakládání s ve ejnými prost edky.
Navržená možnost ešení legislativní úpravou § 123a odst. 2) zák. . 582/1991 Sb., zvýšením ástky
na 1.000,- K má svoji logiku a opodstatn ní. P i skute né realizaci by bylo nutno upravit i další
zákonná ustanovení, detailní legislativní návrh však není hlavním cílem práce. Stejn tak p edpoklad,
že exeku ní p íkaz p ikázáním pohledávky z ú tu je nejefektivn jší metodou vymáhání pojistného, byl
napln n a prokázán.
3. Teoretická ást - obsahuje stru ný popis innosti SSZ a OSSZ, rozbor a výklad n kterých pojm .
Jako jistý nedostatek shledávám chyb jící teoretický rozbor jednotlivých zp sob výkonu rozhodnutí,
ímž chybí v této oblasti vazba na analytickou ást. Tento nedostatek je v p evážné v tšin p ípad
odstran n v analytické ásti, kde zpravidla nechybí jistý teoretický úvod.
4. Analytická ást – jednotlivá témata jsou zpracována detailn , logicky a v cn . Práce je proložena
dostate ným množstvím graf a tabulek. Studentka se velmi dob e vypo ádala s rozborem a ešením
jednotlivých problém . Domnívám se však, že p i ešení otázky efektivnosti vystavování výkaz
nedoplatk jako st žejního tématu práce, mohly být statistické údaje zpracovány za delší asové
období.
5. Stylistická a gramatická úrove – z mého pohledu se jedná o nejslabší ást práce. V práci
se vyskytují gramatické chyby a p eklepy. Formulace n kterých souv tí p sobí drobn chaotickým
dojmem. Nelze p ehlédnout i nep esné formulace týkající se jednotlivých zákon a jejich paragraf .
Asi nejzávažn jším nedostatkem v tomto sm ru je návrh týkající se povinnosti vystavovat platební
vým ry OSV , kdy je navrhována zm na § 14a odst. 3) zák. . 581/1992 Sb., když ve skute nosti by
se zm na m la týkat § 14a odst. 3) zák. . 589/1992 Sb.
6. Formální úrove - spln na

Návrh na výslednou známku BP:
navrhuji stupe ECTS B – velmi dob e
Bakalá skou práci hodnotím jako velmi dobrou. Studentka dokázala uchopit zadané téma jak
z teoretického tak praktického hlediska. N která zjišt ní jsou p ínosem pro praxi, z hlediska originality
edevším analýza administrativní zát že výzev k sou innosti t etích osob, kdy na základ
publikovaných zjišt ní budou p ehodnoceny postupy v této oblasti innosti OSSZ Vsetín.

Ve Vsetín
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