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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Daňová optimalizace pro malé a střední společnosti včetně mzdových nákladů 

Jméno autora: Kristián Hruban 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. manažerských studií 
Oponent práce: Daniel Toth 
Pracoviště oponenta práce: Odd. manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce obsahuje praktické cíle v oblasti optimalizace mzdových nákladů za použití novelizované právní úpravy.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autor splnil cíle dílčím způsobem. Ze závěrů není zcela jasné, jak se projeví daňová optimalizace ve změně 
konkurenceschopnosti podniku, popř. ve změně ekonomických ukazatelů výkonnosti podniku.  

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup je částečně správný. Chybí však nástroje finanční a ekonomické analýzy, které ukáží kvantitativní dopad 
optimalizace.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je v souladu s požadavkem na předkládání závěrečných prací. Chybí zobecnění a teoretické závěry.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň je dobrá, rozsah práce odpovídá požadavkům na bakalářské práce. Chybí odborný styl a výkladový 
charakter textu.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů a použití je v zásadě správně. Seznam literatury není dle abecedy, někde chybí bibliografické údaje.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce se zabývá velmi podstatným tématem, který hraje v podnikovém řízení nákladů klíčovou roli. 
Chybí však použití nákladové a ekonomické analýzy, popř. případové studie, která by ukázala, jak se změní 
ekonomické ukazatele po zavedení optimalizačních návrhů. 
 
Jak a v čem se změní konkurenceschopnost podniku po zavedení vašich změna a návrhů?  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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