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PosUDEK vEDoUcÍHo DIPLoMovÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Bc. Ilona Havlová

Název diplomové práce: Daňová evidence a vybrané sporné daňové problémy firem v oboru

pohostinství

Cíl práce: Analýza vybraných okruhů sporných problémů, hledání řešeníz hlediska teorie a praxe,

vyhodnocení návrhů a stanovení doporučených řešení.

Jméno vedoucího diptomové práce: Ing. Jana Šmídová

ové práci z hlediska splnění jejich cilů,
.'ýúziti metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:
1. Vyšvětlete, proč právě problémy, uváděné v diplomové práci považujete za- sporné,

dískutovateiné a nejednoznačné z daňového pohledu v oblasti pohostinství.
2. Myslíte si, že při poňledu na řešení sporných probIémů uváděných v diplomové prá.ci má

'o.hodu;í"í 
vliv zda podnikatelvede daňovouevidenci dle 57b zákona o daních z příjmů

(586/1992 sb.) nebo účetnictví dle zákona o účetnicwí (563/1991 sb')?

Práci doporučuii k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře
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Podpis vedouclho diplomové práce
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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splněnícíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka orovedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použiÚch pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a swlu Dráce!
Formální úprava práce (text, tabulky' qrafl/) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací nehodnoceno

Datum: 31.05.2011
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Na práci lze veImi ocenit, že autorka vychází nikoliv z uspořádané a již popsané teorie, ale
své poznatky čerpá naprosto jednoznačně z praktických zjištění a skutečností, na které
samostatně aplikuje poznatky z dostupné literatury v odborné oblasti, které však nejsou
v žádném případě jednoznačné. Samostatně uvádí možné přístupy k problémům a i přijejich
různorodosti se je snaží uspořádat, sjednoti! vyhodnotit a dojít k reálně použitelnému
řešení nejenom v teoretické, ale zejména i v praktické rovině s maximálním omezením rizik
subjektu. Toto je demonstrováno i na řešení skutečného daňového problému v praxi
z hlediska podnikatele a z hlediska státního orgánu.
Poněkud málo je však v dipIomové práci zdokumentována konkrétní aplikace vybraných
probtémů na oblast pohostinství s v'ýjimkou problematiky v'ýherních hracích přístrojů.
Práce je velmi úzce a odborně specializována. Takto vyprofilovanému tématu by však jistě
prospěla lepší grafická dokumentace .
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