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Podrobné hodnocení práce:
1. Aktuálnost řešeného tématu
(téma práce vychází z požadavků praxe, téma práce předchází současnost, …)

Řešené téma je aktuální a přínosné. V současné době je předmětem zkoumání
mnoha odborníků.
2. Cíl práce
(přesnost formulace, pracovní hypotézy, náročnost cíle, …)

Cíl práce je vyjádřen srozumitelně a lze jej označit za náročný.
3. Přehled literatury
(rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury a stěžejních prací,
využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů, rozbor použitých citací,
syntéza teoretických poznatků a důsledků pro vlastní práci, …)

Přehled literatury obsahuje pouze domácí zdroje. Mohlo být využito více
aktuálních zdrojů.
4. Volba vhodné metodiky
(přesnost popisu metod, možnost ověřitelnosti výsledků metod, vhodnost metod pro daný cíl,
diskuze volby metod a komparace s jinými přístupy, …)

Autorka práce v samostatné kapitole jasně deklaruje, jakých vědeckých metod
práce a v jakých částech využila. Metody byly zvoleny adekvátně s ohledem na
stanovený cíl práce.

5. Přínos pro praxi, originalita
(častost výskytu problému, neexistence obvyklého řešení, nedostupnost řešení pro zkoumané
podmínky, očekávaný přínos při splnění cíle, …)

Zvolené téma diplomové práce je velmi aktuální a přínosné pro praxi, zejména v
současné době, kdy je viditelná snaha podnikatelských subjektů snižovat náklady.
6. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti
(prokázání hlubší znalosti problematiky, míra specifických znalostí o problematice, míra
schopnosti správně aplikovat poznatky na konkrétní problém, …)

V práci autorka prokázala znalost dané problematiky a také teoretické poznatky v
práci správným způsobem aplikovala.
7. Vlastní práce
(hloubka provedené analýzy, dokladování faktů, vhodnost zdrojů dat, ošetření chyb dat, míra
splnění cíle, zodpovězení hypotéz, …)

Autorka odpovídajícím způsobem provedla dotazníkové šetření v deseti podnicích
ze sektoru zpracovatelského průmyslu. Práce je vhodně doplněna o dostatečné
množství výpočtů i tabulek, které splňují vytyčený cíl diplomové práce.
8. Aplikace zvolených metod
(schopnost aplikace teoretických poznatků, vhodnost použitých vzorků, ošetření chyb a nedostatků
metod, komparace výsledků za využití více metod, zdůvodnění odchylek, …)

Zvolené metody byly správně aplikovány a využity k dosažení stanoveného cíle.
9. Závěry a doporučení
(správnost odvozených závěrů, jednoznačnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnění závěrů,
aplikovatelnost doporučení, …)

Závěry, ke kterým autorka dospěla jsou srozumitelné. Chybí zde ale vlastní názor
autorky na předložená zjištění.
10. Logická stavba práce, formální náležitosti
(správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie, jednoznačnost
a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň, …)

Práce je vhodně rozdělena do dvou základních částí, na teoretickou a praktickou
část. Jednotlivé části jsou dobře členěné do podkapitol, které na sebe navzájem
logicky navazují. Jednotlivé tabulky jsou přehledné, jednoznačné a dobře
okomentované. Jazyková úroveň je dobrá.

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor
vyjádřit v rámci rozpravy:
Při obhajobě navrhuji, aby byly diplomantce položeny následující otázky:
1. Který z nástrojů měření vyvolaných nákladů zdanění považujete za nejefektivnější?
2. Uveďte výhody a nevýhody zaměstnávání externích účetních.
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