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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce  X    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    
Hloubka provedené analýzy X    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady X    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    
Formulování vlastních názorů diplomantem X    
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X    
Stylistická úroveň práce X    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X    

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, využití 
metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na 
druhou stranu posudku). 

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 

1) Jaké je vaše doporučení pro odstranění švarcsystému? 
2) Vysvětlete podrobněji váš názor ze str. 65 vaší práce, kdy uvádíte, že by švarcsystém za 

určitých podmínek mohl být pro drobné podnikatele ekonomicky prospěšný.  
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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Autorka si jako cíl své diplomové práce zvolila zpracování komparačního pohledu na 
problematiku tzv. švarcsystému v ČR a ve Spolkové republice Německo. Za účelem 
dosažení uvedeného cíle byla provedená analýza základních informací v obou 
srovnávaných státech. Překládaná práce je tradičně rozčleněná do teoretické a praktické 
části, dále obsahuje úvod, závěr, seznam použité literatury. Z pohledu aktuálnosti jde o 
velice vhodnou práci, protože nejen odborné, ale i laické příspěvky pro tuto oblast jsou 
častým předmětem debat, a to jak po stránce ekonomické, tak po stránce právní. Práce, 
kterou diplomantka předkládá je to o náročnější s ohledem na skutečnost, že je vystavěná 
na komparaci uvedené problematiky dvou ekonomicky a právně odlišných subjektů. 
Autorce se velice zdařile podařilo vytěžit potřebná data a informace a na jejich základě 
pak kvalitně zpracovat složitou problematiku fungování švarcsystému. Literární přehled, 
se kterým autorka pracovala je velice dobrý. Z pohledu právních norem se pak jedná o 
komplexní a kvalitní přehled legislativy obou států, na základě kterého je poskytována 
řada informací a prostudovaná legislativa také slouží jako výchozí bod k provedení 
analýzy. Zvolená metodika rozsáhlá literatura, o kterou se autorka opírá, je pro vytýčený 
cíl práce naprosto odpovídající. Závěry práce pak vycházejí z prováděné analýzy a jsou 
správně formulovány. Práce je zpracována velice kvalitně, vykazuje odpovídající 
logickou strukturu a formální náležitosti jsou splněné.  
Práce splňuje základní kvalifikační předpoklady, které jsou na práci daného charakteru 
kladené. Práci hodnotím jako výbornou a oceňuji autorky zaujetí pro práci, její pravidelné 
konzultace k práci, kdy ale vše vypracovávala velice samostatně a zodpovědně.  
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně (A) 


