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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Bakalářská práce nejprve ve své teoretické části podává kvalitní přehled účetního systému v ČR a jeho 

pilířů (vycházejících ze zákona o účetnictví, účetních standardů a účetní osnovy), daňové soustavy v ČR 

(včetně stručného seznámení s nejdůležitějšími daněmi a daňovou terminologií) a dále stručně seznamuje 

s vybranými poměrovými finančními ukazateli.  

V praktické části podrobně seznamuje se dvěma účetními softwary, které používá vybraná společnost 

nacházející se ve fázi přechodu z jednoho softwaru na druhý a oba softwary porovnává na základě kritérií 

navržených externím týmem pracovníků řízení podniku. Dále analyzuje vybrané poměrové ukazatele 

společnosti a vyhodnocuje rentabilitu sledované firmy. 

Práce je srozumitelná, dobře formulovaná, propojující teoretickou část s praktickou částí. 

Doporučila bych však na začátek práce jasně definovat cíl práce, až v závěru práce se dozvídáme, že se 

jedná o porovnání dvou sledovaných společností, z nichž za druhou společnost je zřejmě považována 

OSVČ, s jejíž formou vyplnění daňového přiznání jsme rovněž seznámeni.  
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Posudek BP - OPONENT 

 

Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
 x     

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

 x     

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

 x     

Adekvátnost využitých metod práce  x     

Splnění cílů práce   x    
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
 x     

Odborný přínos práce  x     

Využitelnost práce v praxi  x     

Prezentace závěrů   x    

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
 x     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1/ Pro doplnění teoretické části zabývající se daněmi z příjmů a DPH, uveďte prosím sazby daně z příjmů 

pro právnické osoby i fyzické osoby. Jaké jsou sazby DPH? 

Věděl byste, kdy dochází k osvobození zboží a služeb od DPH?  

 

2/ Jak se nazývají mezinárodní smlouvy, které upravují zdanění fyzických i právnických osob, které mají 

daňovou povinnost k více než jednomu státu? 
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