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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Diplomant si vybral jako téma své diplomové práce daň z příjmů fyzických osob 
podnikajících. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se vztahují k velké 
části populace v ČR a aplikace právní úpravy jejich zdanění je tak opravdu velmi častá, 
přitom však stále v mnoha otázkách problematická. Z těchto důvodů pokládám toto téma za 
aktuální a za vhodné pro účel vypracování diplomové práce. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování  

a použité metody 
 

Toto téma je daňově-právním tématem, diplomant se přitom zaměřuje konkrétně na témata 
daně z příjmů fyzických osob samostatně podnikajících. Domnívám se, že vstupní údaje jsou 
dostupné, stejně jako potřebná odborná literatura. O použitých vědeckých metodách se 
diplomant nezmiňuje, mělo by se však jednat zejména o analýzu. 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je mimo úvodu a závěru, které diplomant čísluje, rozdělena pouze do 2 kapitol, 
přičemž zejména druhá kapitola se velmi rozsáhle člení.  
Kapitoly nesou tyto názvy: 2) Právní úprava zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a 
jiné samostatné výdělečné činnosti v Českém právním řádu; 3) Daňové výdaje. (Pozn. 
diplomant nesprávně píše České s velkým písmenem.)  
Strukturu práce považuji za nevyhovující, pouhé dvě kapitoly jsou nedostatečné, což se také 
odráží v nutnosti jejich rozdělení do řady podkapitol. Tato systematika je nepřehledná.  
Práce je doplněna seznamem použité literatury a ostatních zdrojů, abstraktem a klíčovými 
slovy v českém a anglickém jazyce. 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
Práci na toto téma od téhož diplomanta jsem již jednou oponoval, bylo však při obhajobě 
práce rozhodnuto o nutnosti jejího přepracování, proto budu hodnotit také zlepšení práce 
oproti minulému stavu, které je na první pohled zřejmé. 
Pozitivem práce je fakt, že si diplomant vybral úzké a konkrétní téma, mohl se mu tak 
věnovat dostatečně podrobně. Oproti předchozí verzi je znát posun, když se diplomant lépe 
vyrovnává s potřebou analýzy jednotlivých problémů. 
Diplomant však v práci stále používá některé dosti hovorové obraty, nicméně již odstranil 
dříve vytýkané faktické nesprávnosti. Z tohoto pohledu pak tedy mohu konstatovat, že 
uvedená fakta jsou uváděna převážně správně a dobře odůvodňována. 
Stále však přetrvávají některé problémy s užívám zdrojů informací. Například hned u 
rozdělení poplatníků na rezidenty a nerezidenty (pozn. 1) diplomant používá jako zdroj 
učebnici, přitom by mohl odkázat na konkrétní paragraf zákona o daních z příjmů. Totéž by 
mohl učinit u rozdělení jednotlivých druhů příjmů z podnikání na začátku str. 5 atd. 
Negativně též hodnotím, a zvlášť s ohledem, že to bylo diplomantovi vytýkáno i minule, že 
neuvádí začátky hlavních kapitol na nových stránkách, je to vzhledově velmi nepěkné. 
Ponechává na koncích stránek i samotné nadpisy, přičemž vlastní text kapitoly pokračuje až 
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na stránce následující (např. str. 15). K dalším prohřeškům formy práce například patří 
uvedení odrážek mimo okraje textu na stránkách (str. 44). 
Ač diplomant svou práci podstatně vylepšil, stále přetrvávají některé dříve uváděné 
nedostatky, navrhuji proto tuto práci hodnotit stupněm dobře, přičemž nevylučuji možnost 
zlepšení celkového hodnocení na stupeň velmi dobře, pokud diplomant prokáže své znalosti 
problematiky na obhajobě práce. 
 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce spočívající v analýze problematiky byl 

vcelku splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto konkrétní téma nebývá příliš často 
zpracováváno, jednotlivé otázky jsou však 
v odborných publikacích hojně řešeny.  

Logická stavba práce Stavba práce má problematickou strukturu (viz 
poznámky výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

K vypracování práce bylo užito několik pouze 
českých zdrojů informací. Ač některé problémy 
s citacemi přetrvávají (např. dvojitá citace pod 
pozn. 34 či používání literatury namísto legislativy), 
došlo u citací a jejich formy k výraznému zlepšení. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza nutná pro vypracování této diplomové 
práce byla provedena dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce trpí výše uvedenými nedostatky formy, 
neobsahuje tabulky, grafy či obrázky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková stránka práce byla podstatně zlepšena a 
až na některé hovorové obraty je vcelku dobrá. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Pokud diplomant navrhuje zavedení procentuálních výdajů u společníků v.o.s, mohl by 

tento návrh přiblížit, a to i s ohledem na způsob zdaňování samotných v.o.s.? (str. 36) 
 
2) Jak diplomant hodnotí rozdílné daňové zatížení podnikajících a zaměstnaných fyzických 

osob? Spatřuje zde nerovnost, či je podle jeho názoru současná úprava odpovídající 
rozdílným poměrům těchto skupin poplatníků? 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Navržený klasifika ční stupe ň Práci hodnotím stupněm dobře. 
 
 
 
V Praze dne 15.1.2012  

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
_______________________ 

oponent diplomové práce 


