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U hodnocení kritéria 1 zohledněte náročnost tématu práce.

Při hodnocení kritérií 2-6 zohledněte následující bodování:
5 bodů - splněno velmi kvalitně, výrazně překračuje požadavky
4 body - splněno kvalitně
3 body - splněno bez výhrad
2 body _ splněno s menšími nedostatky
1 body _ splněno' ale s výrazný-mi nedostatky
0 bodů - nesplněno

Ak. rok:2015

KRITÉRIA HoDNoCENi Počet bodů

1. Náročnost tématu práce:

a) řešená problenratika je složitá

b) získávání datje nároěné

c) zpracování datje náročné

3

ano

částečně

ěástečně

2. Cí|e a metody práce:

a) cíle práce jsou srozumitelně íormulovány

b) metody zpracováni práce jsou srozumitelně formulovány

c) prezentované cíle práce jsotr v souladu s tématem práce

d) zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílů práce
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3. Teoretická část práce:

a) teoretick á ěást práce obsahuj e kritickou literánrí rešerši

b) teoretická ěást vychází z vhodně zvolenýclr domácích i cizojazyčných zdrojů
(s přihlédnutím k relevantnosti, aktuálnosti a ry-pu publikací)

c) teoretické zdroje v textujsou citovány odpovídajícím způsobem
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částečně
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ano

4. Praktická část práce _ analýzaz

a) v analytické části práce jsou využity pozrratky zteorie

b) zvolené metody práce byly vlrodrrě aplikovány

c) postup aplikace metod práce je dostatečně popsán

d) práce obsahuje souhnrné zhodnocení současného stavu

e) závěry analýzjsou dostatečně podložené
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5. Praktická část práce _ řešící část:

a) řešící část práce navazuje na teoretické poznatky

b) řešící část práce navazuje naqýsledky analýz

c) návrhy jsou podložerry odpovídajícími argumenty

d) práce naplnila stanovené cíle
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6. Formální úroveň práce:

a) textje logicky provánán

b) v práci je použita správrrá terminologie

c) použité zdroje jsou citovány dle požadované normy

d) práce má jazy-kovou úroveň odpovídající kvalifikační prág.i ''
e) práce má grafickou úroveň odpovídající kvalifikační práci
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CELKo\Číl POčET BoDŮ

Celkové hodnocení práce aotávky k obhajobě:
(otžnky uvádí vedoucí práce i oponent)

Práci hodnotím pozitivně' Z mého pohledu splňuÍe všechny náležitosti a dosahuje stanovených cílů:
otázlqt:
- JaM jsou dclší možnosti optimalizace daní pro zaměstanctnce v souvislosti s jeho zaměstnavatelem?

BP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce v IS STAGI. Na základě výsledků této kontroly bylo
zj ištěno, že práce ne ní p|agiát.

Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP2.

YeZIíné dne 21.5.2015

I Vyplňuje pouzevedoucí práce' oponent práce nevyplňuje.
z Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu, pokud je minimólně jedno kritérium hotlnoceno 0 body

21


