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Jméno dip|omanta: Bc. Jana Fišerová

Název diplomové práce: Daňová evidence versus účetnictví v podnikání fyzické osoby

Cíl práce: Charakterizovat práVnía daňovou úpravu vedení účetnía daňové evidence podnikajících Fo,

zpracovat postup přechodu z Vedenídaňové evidence na evidenci dle zákona o účetnictví,

demonstrovat na konkrétnísituaci (např' překročenízákonného limitu dle zákona č. 563/1991 Sb.

v aktuální právní úpravě), porovnat varianty vedení daňové a účetní evidence včetně těchto dopadů,

vyhodnotit závéry a doporučení.

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Jana šmídová

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zDracování tématu diplomantem:
Solněnícíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace při zpracování tématu x
H loubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost ooužiwch oramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů prace x
Formulování vlastních názorů diolomantem x
III. Hodnocení formv a swlu práce:
Formální úorava oráce (text' tabulkv' qrafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací ve vztahu k tématu nelze hodnotit

Da!ší hodnocení a připomínky k diplomové práci uved'te, prosím, na druhou stranu posudku.

otázky k obhajobě diplomové práce:
1. Za jakých okolností doporučíte podnikatelskému subjektu volbu vedení daňové evidence dle $7b

zákona č.586/1992 Sb. nebo vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. ve zněníaktuálních
právních úprav těchto zákonů?

2. Charakterizujte dopady na podnikatele, způsobené přechodem z vedenídaňové evidence dle

$ 7b zákona č. 586/1992 Sb' na vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb.

Práci doporučuii k obhajobě'
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: dobře 
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