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Hodnocení (1 – 5) 
(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 

 

1. Splnění požadavků zadání:  C 
    

2. Samostatnost a iniciativa při řešení práce:  C 
    

3. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  D 
    

4. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  B 
    

5. Spolupráce a konzultace s vedoucím práce:  C 
    

6. Formální a jazyková úroveň práce:  C 
    

7. Přehlednost a členění práce:  C 
    

8. Odborná úroveň práce:  D  
    

9. Závěry práce a jejich formulace:  C 
    

10. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  C  

                                                                                     slovně: 
                                                                                     dobře  
    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

 
Bakalant pracoval na BP samostatně, dle mého názoru by bylo vhodné, aby konzultoval 
rozpracovanou BP s vedoucím práce častěji. Jeho hlavní pracovní úsilí bylo směřováno více do 
závěru času, který byl určen pro odevzdání BP. V práci se vyskytují určité nepřesnosti, jsou tam i 
pravopisné chyby i-y (např. str. 29 sloveso vyplívá!). Chybí seznam použitých zkratek. Citace jsou 
pouze globální, chybí odkazy na konkrétní strany textu, který je citován v BP. Závěr je relativně 
strohý a málo diskutuje vypočtené výsledky. 
 
Při obhajobě BP prosím odpovědět na tyto otázky: 

1) Vysvětlit a diskutovat vzorce číslo 4.3 a 4.4 na stranách 43 a 44. 
2) Vysvětlit termín hrubý zisk a vztah č. 5.2 pro HZ na str. 42 BP. 
3) Vysvětlit pojem celkové roční přínosy (CF) a jak se tyto přínosy spočítají – viz strana 43 

BP. 
4) Vysvětlit, jaká je sazba daně z příjmů právnických a fyzických osob v České republice 

v roce 2015 (v práci je uvedena daň z příjmu pro FO 19 % - str. 43). 
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Poznámky: 

1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 
2) Pro celkové hodnocení (bod 10) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT 

v Praze tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě  dostatečně  nedostatečně 

A B C D E F 
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