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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku z oblasti daňového práva, 
konkrétně pak téma vztahující se ke zdaňování příjmů z akciových opčních plánů, kterými jsou 
zaměstnanci motivování na rozvoji firma a na kvalitě pro ni odváděné práci zejména  
u společností s podstatnějších růstovým potenciálem a nižší schopností průběžného 
odměňování, zejména tedy star-upů. Toto téma pokládám za zajímavé, moderní a vhodné pro 
vypracování diplomové práce. 

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

Toto téma předpokládá znalosti zejména finančního práva, zejména z oblasti daňového práva  
a zdanění příjmů. Vhodný je i širší přehled o této problematice v zemích EU i v USA, kde zejména 
je tento způsob interesace a odměňování zaměstnanců tradiční. 
O tématu je publikována celá řada publikací, odborných i populárně-naučných článků, a to jak 
v České republice, tak v zahraničí. Informace potřebné ke zpracování práce jsou proto vcelku 
lehce dostupné. Problematika samotná i dostupné zdroje se však relativně prudce vyvíjejí. 
Diplomant použil při zpracování své práce metodu analýzy, syntézy a deskripce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, když má 117.007 
znaků vlastního textu (dle prohlášení diplomanta). Její vnitřní členění je následující: práce má 
mimo úvodu a závěru, které diplomant čísluje, 4 hlavní kapitoly, které se dále vnitřně poměrně 
podrobně člení. Názvy těchto hlavních kapitol jsou následující: 2) Mimoprávní analýzy;  
3) Všeobecná právní analýzy; 4) Daňová analýza; 5) De lege ferenda. 
Tato systematika odpovídá obsahu i rozsahu práce, je zvolena zajímavě, kdy postupuje od 
obecnějšího ke konkrétnějšímu. 
Práce je doplněna českým a anglickým abstraktem a seznamem klíčových slov, seznamem 
použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací, prohlášením diplomanta, obsahem  
a poděkováním. 

 
4. Vyjádření k práci 

Práci jako celek hodnotím pozitivně. Autor si vybral vcelku ojedinělé téma, které systematicky 
zpracoval. Toto téma je zajímavé jak z pohledu teorie, tak z pohledu zkoumání pozitivněprávní 
regulace. Domnívám se, že se jedná o téma zajímavé i z pohledu praxe. 
Hlavní část zkoumání je podle mého názoru obsažena v kapitole čtvrté, která se věnuje daňovým 
aspektům opčních programů. Osobně bych tuto část očekával podrobnější a ve výsledku proto 
rozsáhlejší. Každé alternativě tohoto druhu odměňování zaměstnanců a jejím daňově-právním 
souvislostem věnuje diplomant zhruba necelou stránku prostoru. Domnívám se, že provedené 
analýza v této části by měla být hlubší. 
Podstatnější obsahové nesprávnosti však v práci nenacházím. 
Musím shrnout, že diplomová práce je svým rozsahem spíše kratší (i když splňuje podmínku 
počtu znaků) a z věnovaného prostoru pro hlavní součást zkoumání (pokud vycházím z názvu 
práce, ta by se měla věnovat daňovým implikacím) pak právě i s ohledem na menší rozsah 
vychází poměrně deskriptivní charakter odevzdané diplomové práce. Tato je tak spíše pěkným 
shrnutím existujícího stavu než objevováním nových poznatků. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíle práce, jak si je diplomant vymezil, považuji za 
naplněné. Jedná se ale spíše o deskripci aktuálního stavu. 

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

Toto téma je zpracováváno výjimečně, v souhrnu lze pak 
konstatovat, že se jedná o autentické dílo autora. 
Systémem Theses.cz nebylo nalezeno 11 dokumentů 
vykazujících textovou shodu. Míra shody ve všech 
případech je nižší než 5 %.  
Také systémem Turnitin byly nalezeny dokumenty 
vykazující shodu, a to konkrétně 89 dokumentů.  
Po prozkoumání obou protokolů o shodě mohu 
konstatovat, že se převážně jedná o shodu s textem 
právního předpisu, které diplomant ve své práci cituje. 
Neodhalil jsem, že by diplomant užil cizí odborné dílo, cizí 
myšlenky bez příslušné citace autora zdroje svých 
informací. 

Logická stavba práce Systematika práce odpovídá jejímu obsahu i rozsahu, je 
zajímavá a vhodně zvolená. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil sice celou řadu knižních zdrojů 
informací, ale jedná se zejména o zdroje české, i když 
k tématu existuje mnoho zahraniční literatury. 
Diplomant však u zahraničních zdrojů rozsáhle využívá 
elektronické zdroje informací.  
Diplomantovy citace splňují na ně kladené formální 
požadavky. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Analýza hlavního tématu, tedy daňových souvislostí 
opčních programů odměňování zaměstnanců, by měla 
být hlubší. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Práce je pečlivě zpracována, nenacházejí se v ní však 
grafické prvky (tabulky, grafy, schémata), je pouze 
textového charakteru. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je velmi dobrá, práce je 
prosta podstatnějších jazykových chyb. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
1) Mohl by diplomant představit konkrétní příklady využívání zaměstnaneckých opčních plánů 

u větších firem v ČR? Plynou z nich i nějaké negativní zkušenosti? Jak tyto postupy v české 
realitě hodnotí z pohledu výsledků zkoumání zachyceného ve své práci? 

 
Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto práci doporučuji k obhajobě. 
Navržený klasifikační stupeň Za podmínky kvalifikovaných odpovědí diplomanta 

během obhajoby navrhuji hodnocení známkou 
velmi dobře. 

 
V Praze dne 13. května 2021 
 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


