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Co se tyče obsahun daná práce pěkně shrnuje daňové dopady ve vybraných

oblastech tykajících se nejen oboru pohostinství. Přestože v některých sých částech

obsahuje technické nepřesnostio závěry uvedené v této práci je možné aplikovat

v praxi.

Stylistické zpracování je bohužel o úroveň horší, a to především logické uspořádání

jednotlivých odstavců / vět. Z tohoto důvodu se tato práce, v detailu , stává těžko

pochopitelnou pro člověka, který se daněmi nezabývákaždý den. Formální úprava

práce téžnení na nejlepší úrovni.

Zvýše uvedených důvodu navrhuji práci klasifikovat stupněm Velmi dobře.
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