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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  ROMANA PERNICOVÁ 
Název bakalářské práce: Vybraná ustanovení legislativy DPH v podnikatelské praxi 
 
Cíl práce:  Deskripce daně z přidané hodnoty v evropském kontextu a legislativní 
úpravě DPH v prostředí ČR. Analýza povinností podnikatelského subjektu ve vztahu 
k DPH a komparace povinností plátce DPH v ČR a ve vybrané zemi EU. 
Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Martina Černíková, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
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 studenta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   
Formulování vlastních názorů studentem  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   
  

Posouzeno bez výhrad x Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG 
Posouzeno s výhradami  

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1) V úvodu práce je zmíněn nový systém DPH (tzv. konečný). Domníváte se,  že tento 
systém bude opravdu účinnější v omezování daňových úniků? 
 
2) Na straně 32 uvádíte, že zavedení mechanismu kontrolního hlášení je m.j. přínosné 
pro plátce DPH v podobě narovnání konkurenčního prostředí, cílenějších kontrol správců 
daně a omezení nákladů i času ve zdlouhavých řízeních. Můžete toto více objasnit? 
 
Práci doporučuji   k obhajobě.   
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    VÝBORNĚ             
 
 
Datum:           2. května 2019                                                                                                                                                    

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Studentka si pro svoji práci vybrala téma z oblasti nepřímých daní. V úvodu práce 
zkoumá daň z přidané hodnoty v evropském kontextu a vybranou problematiku DPH 
v prostředí ČR. V této části se věnuje i nástrojům, které by měly omezit možnosti 
daňových úniků. V modelové studii jsou analyzovány povinnosti českého 
podnikatelského subjektu ve vztahu k agendě DPH. V závěrečné části je provedena 
zajímavá komparace daňové legislativy DPH v ČR a SR. 
 
Studentka naplnila cíle práce, prokázala schopnost samostatně zpracovávat podklady, 
pro zpracování zvolila vhodné metody a s ohledem na to, že se jedná o bakalářskou 
práci, lze i provedenou analýzu považovat za relevantní. Práce je vystavěna logicky, 
k formální a stylistické úrovni zpracování nemám výhrady. Posíleno mohlo být 
formulování závěrů práce s přidáním osobního pohledu studentky. 
 
Celkově byla práce zpracována pečlivě, práci s citačním aparátem lze hodnotit jako 
dostačující. S ohledem na téma práce bylo do určité míry omezeno využití 
zahraničních anglických zdrojů. Provedenou  komparaci legislativních ustanovení 
daně z přidané hodnoty v ČR a SR považuji za stěžejní část práce a podle mne je tato 
část velmi zdařilá. 


