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10. 4. 201 v elektronické podobě a 13. 4. 2021 v tištěné podobě 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si jako téma ke zpracování diplomové práce zvolil otázku zdanění způsobů 
účasti pracovníků na hodnotě společnosti, především ve formě opčních plánů. Toto 
téma je aktuální a v současné době se mu nevěnuje na českém poli komplexnější 
publikace. Z mého pohledu se tak jedná o téma aktuální a vhodné ke zpracování. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování  
a použité metody 

Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva soukromého,  
a to od práva pracovního po právo obchodní. Jedná se tedy o téma průřezové, které 
vyžaduje komplexní znalost právního řádu. S ohledem na praktickou stránku věci je 
také vhodné mít zkušenost z praxe. Z obecného pohledu tedy téma považuji za 
náročnější na zpracování. 

Tímto tématem se v české literatuře zabývají autoři pouze okrajově. Není mi známa 
žádná publikace, která by se problematice věnovala komplexně. Je však dostupná 
literatura zabývající se dílčími aspekty tématu, tj. především ta, která se zabývá 
opčními plány a jejich alternativami. Jelikož se jedná o téma prolínající se různými 
jurisdikcemi, je možné vycházet i ze zahraničních zdrojů. Co se týče daňové části 
práce upravující daňové dopady účasti pracovníků na hodnotě společnosti, zde je 
dostupná především literatura věnující se zdaňování příjmů fyzických osob obecně. 
Zdroje jsou tedy přístupné. 

Diplomant se o použitých vědeckých metodách ve své práci výslovně zmiňuje, když 
uvádí deskripci a analýzu. Použití těchto metod odpovídá běžnému úzu.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když 
obsahuje 117.007 znaků.  

Co se týče členění, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomant čísluje, celkem  
4 kapitoly, které jsou dále členěny až do úrovně třetího řádu. Toto členění považuji za 
vhodné. Kapitoly na sebe navazují a diplomant postupuje od obecného ke zvláštnímu  
a končí úvahami o potenciálních změnách legislativy. Názvy jednotlivých kapitol této 
práce jsou následující: 2) Mimoprávní analýza, 3) Všeobecná právní analýza,  
3) Daňová analýza a 4) De lege ferenda.  

Práce je doplněna seznamem použité literatury a dalších zdrojů, českým a anglickým 
abstraktem, seznamem klíčových slov v českém a anglickém jazyce a obsahem.  
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4. Vyjádření k práci 

Diplomant svou práci napsal na velmi zajímavé téma. Práce je zaměřena na konkrétní 
problematiku a věnuje se jí poměrně komplexně. Vedle toho, práce je zaměřená 
praktickým směrem, což rovněž pozitivně kvituji.  

Z pohledu obsahu považuji práci za zdařilou a k obsahu nemám podstatnějších 
připomínek. Je však třeba zmínit převažující deskriptivní charakter práce. To však není 
na škodu s ohledem na její praktickou orientaci. Z pohledu formálního, práce je téměř 
prosta formálních nedostatků, přesto lze nalézt některé drobné, např. v podobě 
zapomenutého odsazení slov o jedné hlásce na nový řádek. Jazykově je práce spíše 
průměrná. Byť gramatické nedostatky v práci téměř nejsou, práce není na některých 
místech čtivá, neboť diplomant používá poměrně strohé vyjadřování bez užití košatých 
obratů.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíle práce, které si diplomant před sebe staví, 
považuji za dosažené. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Jedná se o téma, kterému je věnována pouze 
okrajová pozornost odborné veřejnosti. 

Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 11 
dokumentů, které vykazují shodnost  
s předkládanou prací. Téměř veškeré dokumenty 
se shodují s diplomovou prací pouze v textu 
právních předpisů a v jejich názvech, kdy shoda 
s těmito dokumenty je menší než 5 %. Systémem 
Turnitin rovněž nebyla nalezena shoda s jinými 
dokumenty přesahující 2 %, kdy dle tohoto systému 
celková shoda činí 7 %. Takto nízká shoda je velice 
výjimečná. 

Z tohoto důvodu se domnívám, že se jedná o práci 
původní. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodně zvolena. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracuje s množstvím především 
elektronických zdrojů, přestože se nabízí užití  
i odborných článků (článek nepoužil za zdroj 
diplomant žádný) věnovaných této problematice. 

Z hlediska formálního, citační věty použitých zdrojů 
jsou v souladu s citační ČSN normou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za dostatečný. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Graficky je práce na dobré úrovni. Práce je prosta 
diagramů, grafů a obrázků. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je na dobré úrovni. Chyby 
v překlepech a gramatice se v textu objevují 
v zanedbatelném počtu k rozsahu diplomové práce.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1)  Jak by diplomant určil datum uskutečnění zdanitelného plnění v případě OSVČ účastnící 
se virtuálního programu účasti na společnosti s exitem po několika letech, a to právě u 
exitu? 
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2)  Bylo by dle diplomanta možné pracovat v případě nějakého programu účasti pracovníka 
na hodnotě společnosti s kmenovými listy? Pokud ano, tak jaké výhody a nevýhody 
kmenové listy představují pro opční plány a jejich alternativy? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň S ohledem na horší obsahovou náplň, ale 
velmi dobrou jazykovou a formální úroveň 
práce navrhuji hodnocení známkou 
výborně, avšak za podmínky excelentní 
obhajoby diplomové práce. 

 

V Praze dne 11. května 2021 

  

 

 

 

        JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 

_________________________ 

vedoucí diplomové práce 


