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U hodnocení kritéria 1 zohledněte náročnost tématu práce.
Při hodnocení kritérií 2-6 zoh|edněte následující bodování:
5 bodů - splněno velmi kvalitně, ýrazně překračuje požadavky
4 body - splněno kvalitně
3 body - splněno bezvýhrad
2 body _ splněno s menšími nedostatky
1 body - splněno, a|e s výraznými nedostatky
0 bodů - nesplněno

Ak. rok: 2015/2016

KRITERIA HODNOCENI Počet bodů

1. Náročnost tématu práce:

a) řešená problematika je sloŽitá

b) získávání dat je náročné

c) zpracování datje náročné
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7' Cílc a metody práce:

a) cíle práce jsou srozumitelně formulovány

b) metody zpracování práce jsou srozumitelně formrrlovány

c) prezentované cíle prácejsou v souladu s tématem práce

d) zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílů práce

4

ano

ano

ano

ano

3. Teoretická část práce:

a) teoretick á ěást práce obsahuj e kritickou |iterámí rešerši

b) teoretická část vycházi z vhodně zvolených domácích i ctzojazyěných zdrojů
(s přihlédnutím k relevantnosti, aktuálnosti a typu publikací)

c) teoretické zdroje v textujsou citovány odpovídajícím způsobem
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4. Praktická část práce _ ana|ýzaz

a) v analytické ěásti práce jsou v}.užity pomatky zteorie

b) zvolené metody práce byly vhodně aplikovány

c) postup aplikace metod práce je dostatečně popsán

d) práce obsahuje souhrnné zhodnocení současného stavu

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

a) řešící část práce nav azuje na teoretick é poznatky

b) řešící část práce navazuje na lysledky ana|ýz

c) návrhy jsou podloženy odpovídajícími argumenty

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

a) textje logicky ptovánán

b) v práci je použita správná terminologie

c) použité zdrojejsou citovány dle požadované normy

d) práce májazykovou úroveň odpovídající kvalifikaění práci

e) práce má grafickou úroveň odpovídající kvalifikační práci
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CELKOVY POCET BODU

Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě:
(otázky uvádí vedoucí ptáce i oponent)

Próce se zabývá daní z příjmů právniclqlch osob a je zpracována na velmi dobré úravnL Wodným způsobem
byla provedena analýza nákladových a výnosových položek, optimalizace je pro společnost určitě přínosná,
navrhuje několik oblastí, kde by Společnost mohla bud'ušetřit na dani nebo vylepšit své daňové postupy.
Próce splnila svůj cíl a doporučujiji kobhajobě.

otázlq) k obhajobě.

Na účtu 518 společnost vylučuje nedaňové náklady minulých let ve výši 768 tis. Kč, stejné nóklady v částce
5 ] tis. Kč vylučúe na účtu 548. Lze ýto nťiklady nějabým způsobem dostat do daňově účinných nákladů?

Na účtu 554 společnost vylučuje rezervy na mzdové prémie. Mohla by společnost ušetřit na dani kdyby místo
rezerv účtovala o dohadných položkrlch na mzdové prémie?

BP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce v IS STAGI. Na základě výsledků této kontroly bylo
zj ištěno, Že práce není plagiát.

Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP2.

Ve Zlíně dne 2ŮI5 l ,zc 16

podpis vedoucího BP

1 Vyplňuje pouze vedoucí práce, oponent práce nevyplňuje.
2 Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu, pokudje minimálnějedno kritérium hodnoceno 0 body'
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