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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení výzkumných a vývojových projektů z hlediska daňového zvýhodnění 
Jméno autora: Bc. Martin Hora 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Šárka Findová 
Pracoviště oponenta práce: České Radiokomunikace, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomovou práci hodnotím jako náročnější, neboť pro její vypracování bylo potřeba využít nejen znalosti nabyté studiem 
na Fakultě strojní, ale také studiem další relevantní literatury, jako jsou daňové zákony a další prameny týkající se 
problematiky podávání grantových přihlášek a vykazování výzkumných projektů. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Předložená práce splňuje zadání ve všech bodech. 
 

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

Při řešení problematiky diplomové práce využil její autor správný postup řešení. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Zaměření diplomové práce je směřováno na vybranou oblast nepřímé podpory problematiky výzkumu a vývoje, konkrétně 
pak nepřímé podpory v rámci daňové podpory, tj. odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Práce je tedy přínosná i pro 
praktické využití. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně je text rozdělen na tři části. V první části autor provedl teoretický úvod do možností výběru veřejné podpory 
výzkumných a vývojových činností. Kapitola je hojně doplněna obrázky a grafy, někdy bohužel hůře čitelnými nebo 
nepřeloženými. 
Ve druhé části se autor blíže zabývá legislativním rámcem, potřebnými dokumenty a rozborem činností, které lze/nelze 
zahrnout do oblasti výzkumu a vývoje. 
Třetí část je částí návrhovou a obsahuje komplexní vzorový postup možného provádění činností včetně dokumentace k 
jednotlivým krokům při realizaci modelového projektu. 
Z hlediska jazykové úrovně – věty jsou srozumitelné, text obsahuje několik málo překlepů, např. str. 64: „… označovaném 
jak Projekt výzkumu a vývoje.“ – chybí „o“ ve slově jako; str. 83: „…uvedena napříč realizací celého presu projektu VaV, tzn. 
Od…“ – procesu.; kapitola 6 obsahuje dvě části 6.1. 
Seznam obrázků zbytečně obsahuje i číslování zdrojů. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Práce s literaturou je na dobré úrovni, relevantní tituly jsou citovány v textu.  
Bohužel seznam použité literatury působí chaoticky, doporučila bych jednak odsazení čísla a textu a dále oddělení knižních 
pramenů a internetových zdrojů do zvláštních seznamů.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Otázky: 

(1) Máte nějaké osobní zkušenosti s projekty VaV?  
(2) Nejsou podle Vašeho mínění projekty jen zdroj pro čerpání finančních zdrojů bez výrazného praktického 

přínosu (tedy doslova plýtvání penězi)? 
(3) Jakými nástroji probíhá kontrola čerpání zdrojů a kdo nese odpovědnost za schválení dalšího čerpání? 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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