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POSUDEK VEDOUCIHO DIPLOMOVE PRACE

Aktuálnost (novost) tématu
Diplomantka si za téma dip|omové práce zvo|i|a téma, které |ze povaŽovat za stá|e
ve|mi Živé a aktuá|ní. Zdaňování příjmů fyzických osob ze závis|é činnosti proš|o na
Území České repub|iky historicky za1ímavým vývojem, přičemŽ v současné době
dochází (mj. v souvis|osti s přípravnými pracemi na novém zákoně o daních z příjmů)
k diskuzím nad řadou otázek z této ob|asti, jmenovitě |ze uvést prob|ematiku
ojedině|ého konceptu tzv. superhrubé mzdy. Práce je vysoký teoretický i praktický
potenciá|. Z těchto důvodů lze vo|bu tématu u dip|omantky ocenit.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
pouŽité metody
Dip|omantkou zvo|ené téma vyŽaduje pro odpovídající úroveň zpracování především
teoretické zna|osti z ob|asti finančního práva (konkrétně z jeho daňové ob|asti), dále
pak z oblasti teorie práva, práva ústavního, práva správního a práva civilního'
Vzhledem k tomu, Že prob|ematika zdaňování příjmů fyzických osob ze závis|é činnosti
bývá poměrně často zpracovávána, |ze konstatovat, Že dostupných zdrojů měla
dip|omantka dostatek. Diplomantka v úvodu uvádí metody, z nichŽ vychází, přičemŽ se
jedná zejména o metodu dedukce a ana|ýzy. Dá|e je v práci zastoupena metoda
deskripce a syntézy' Uvedené metody |ze vzh|edem k tématu práce povaŽovat za
adekvátní.

Formální a systematické členění práce
Ved|e úvodu, závěru a dalších tradičních částí se práce člení do osmi kapitol, které se
následně v někteých případech vnitřně č|ení. Systematiku práce hodnotím k|adně,
práce působí logicky uspořádaným dojmem. Některé kapito|y navzájem nicméně
působí |ehce disproporčně. StěŽejní místo (co do rozsahu a hloubky ana|ýzy) zastávají
v práci kapito|a čtvrtá a osmá. V rámci čtvrté kapito|y diplomantka pojednává o institutu
tzv. superhrubé mzdy, jeho historii a současném v|ivu na zdanění příjmů ze závislé
činnosti. V rámci osmé kapito|y dip|omatka ana|yzuje s|oŽitost systému danění práce
v České republice, přičemŽ využívá řady nejen právních, a|e IéŽ ekonomických
ukazatelů. Z h|ediska formá|ního č|enění nemám k před|ožené práci podstatnějších
výtek.

Vyjádření k práci
Dip|omová práce je po obsahové a věcné stránce na ve|mi dobré úrovni. Z textu práce
je patrné, Že si diplomantka osvojila potřebné zna|osti pro sepsání dip|omové práce na
zvolené téma. Dip|omantka se především v kapitole čtvrté a osmé snaŽí vnést v|astní
poh|ed na jednot|ivé prob|ematické otázky, coŽ |ze ocenit. Za určtIý nedostatek |ze
označit občasnou pří|išnou popisnost práce, loká|ní nedůslednosti formá|ního
charakteru, určitá pochybení při pouŽívání |iteratury, případně občasné gramatické
nedostatky. Přesto před|oŽenou práci povaŽuji za kva|itní a doporučujiji k obhajobě.

2.

3.

4.

5. Kritéria hodnocení
Sp|něnící|e práce Lze konstatovat, že cí|e své práce vytyčené

v úvodu diplomantka so|niIa.
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Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce..
v systému Theses'cz

Dip|omantka prokáza|a, že si osvoji|a potřebné
znalosti a schopnosti pro samostatné a tvůrčí
zpracování diplomové práce na dané téma. Na
zák|adě vyhodnocení podobnosti práce v systému
Theses.cz |ze konstatovat, Že by|o na|ezeno 425
podobných dokumentů s nízkou mírou podobnosti.
Vzh|edem k rozsahu protoko|u o vyhodnocení
podobnosti (bezmá|a 7.000 stran) by|a provedena
pouze namátková kontro|a. V rámci shodných
pasáŽí jde zásadně o označování právních
předpisů.

Logická stavba práce Práce po této stránce působí vyrovnaným
a svstematickým doimem.

Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Dip|omantka pod|e seznamu |iteratury vycháze|a
z adekvátní zák|adny zdrojů, přičemŽ jsou
zastoupeny jak české, tak zahraniční zdroje.
PouŽité citace jsou v zásadě v souladu s citačními
normami, avšak ne vŽdy jsou zejména po formá|ní
stránce pouŽívánv iednotně:

HIoubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

H|oubku provedené ana|ýzy |ze ve vztahu k tématu
povaŽovat za zce|a dostačui ící.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Po formá|ní stránce je práce na ve|mi dobré úrovni.
Za určité nedostatky |ze povaŽovat např. výskyt
samostatných znaků na koncích řádků nebo
občasné začinání vět znakem ,,$... obecně však
práce působí ve|mi přeh|edně.

Jazyková a sty|istická úroveň Po této stránce je práce rovněŽ na ve|mi dobré
úrovni, určité drobné nedostatky nicméně přesto
vvkazuie.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
1) V rámci kapito|y 4.7 se dip|omantka zabývá prob|ematikou zrušení tzv. superhrubé
mzdy. Jaké mode|y se dip|omantce jeví právně jako nejméně prob|ematické, pokud má
být současně zachováno inkaso veřejných rozpočtů a jednotná sazba daně z příjmů
fyzických osob?

2) Na str. 43 se dip|omantka zabývá tzv, s|evou na dani na pop|atníka. Je tento
koncept v rámci středoevropského, resp. evropského kontextu obvyk|ý? Jaký je pod|e
diplomatky význam a smysl s|evy na dani na pop|atníka?

Y Praze dne 13. ledna 2017

prof. JUDr. M. iŤíková. CSc.

Doporučení/nedoporučení práce
k obhaiobě

Doporučuji dip|omovou práci obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň Dip|omovou práci hodnotím jako výbornou aŽ
ve|mi dobrou, a to v závislosti na průběhu její
ústníobhaiobv.
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