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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Cílem práce je vyhodnocení dopadu změny právní formy organizace na její finanční situaci. Konkrétně se jedná o změnu
z pozice živnostníka OSVČ na kapitálovou společnost ( s.r.o.). Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář. Téma je vysoce aktuální

Splnění zadání

splněno

Předložená závěrečná práce splňuje zadání. Studentka analyzuje situaci rodinné firmy a analyzuje situaci zejména z hlediska
dopadu na daňové povinnosti. „Z výsledků, které byly vypočítány a zjištěny v aplikační části je zřejmé, že nynější forma
podnikání je pro analyzovanou firmu tou nejvýhodnější. Jako OSVČ pan Milan Kodad začínal a bylo by zbytečné tuto formu
nějak měnit.“ [p. 50]
Vložte komentář. Zadání je splněno.

Zvolený postup řešení

správný

Centrálním tématem práce je odvodové zatížení podnikatele ze zaměstnaneckých mezd, které je podnikatel povinen platit a
posouzení zatížení u OSVČ na odvody sociálního a zdravotního pojištění. Dále je posoužen vliv na daňové zatížení firmy a
uvedeno porovnání, co a kolik odvede státu a jaké výstupy z toho pro něj do budoucna vzniknou.
Vložte komentář. Postup je logický a správný.

Odborná úroveň

A - výborně

Práce je zpracována do detailu a je velice praktická. Studentka využívá vnitřní podklady firmy a zkoumá návaznosti na
daňové regulace. Znalosti získané studiem a načerpané z odborné literatury jsou zcela využity.
Vložte komentář. Odborná úroveň je vysoká.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Formální a jazyková úroveň práce je vysoká. Práce je dobře zpracovaná. Grafy a tabulky vhodně doplňují text práce.
Vložte komentář. Formální jazyková úroveň je vysoká, příslušenství práce je adekvátní.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Práce je zpracovna s využitím platných daňových a právních regulací ČR aplikovaných na situaci konkrétní rodinné firmy
s využitím jejích vnitřních dokumentů. Studentka získala podklady sama z rodinné firmy.
Vložte komentář. Výběr zdrojů je správný a adekvátní. Citace jdou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.

Další komentáře a hodnocení Práce je zajímavá a reflektuje situaci malých firem v ČR. Výběr zdrojů je adekvátní
bibliografické citace jsou úplné a jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Práce je zajímavá a dobře zpracovaná. Analýza je provedena detailně a

vede ke smysluplným závěrům.
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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.
Otázka 1: Cílem této bakalářské práce bylo zjištění nejvýhodnější právní formy podnikání na základě odvodového a
daňového zatížení firmy. Autorka dochází k závěru, že nynější forma podnikání je pro analyzovanou firmu tou
nejvýhodnější. Na překážku je, vedle daňových dopadů, zejména zvýšená administrativní zátěž firmy. Můžete se,
prosím, pokusit definovat administrativní zátěž, která by z té to změny plynula? Např. v hodinách kvalifikovaného
administrativního pracovníka?
Otázka 2: V souvislosti s blížící se generační výměnou ve vaší rodinné firmě nastává také otázka nástupnicví. Bude
mít tato generační výměna vliv na výběr právní formy vaší firmy?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře.

Datum: 31.5.2019

Podpis: Irena Jindřichovská
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