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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací X     
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
X    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Téma diplomové práce je velmi obsáhlé. Je zřejmé, že s ohledem na obsáhlost tématu, 
jak ostatně stanoví posudek oponenta, nemůže obsáhnout všechny sporné body. Z tohoto 
důvodu navrhuji hodnocení, velmi dobře. Autorce nelze upřít, že se snažila využít veškeré 
dostupné materiály a zabývala se nejenom právní stránkou věci, ale širšími souvislostmi.Bylo 
by možná vhodné určité kapitoly, např. o daňové kontrole zpracovat jako samostatné téma. 
Jestliže, ale toto téma bylo zpracováno do uvedené práce, je to logické v souvislosti a 
z hlediska posloupnosti nelze proti tomu nic namítat. Doplňující otázky nemám. 
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