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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Téma přímých daní je zpracováváno v současné době často. Vzhledem k tomu, že 
přímé daně jsou základním prvkem daňové soustavy, je jejich výzkum stále podstatnou 
součástí bádání v daňově-právní oblasti. Proto výběr tohoto tématu považuji za 
přínosný.  

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

použité metody 
 
Téma je jedním ze základních daňově-právních témat, z tohoto důvodu je často 
zpracováváno a existuje k němu bohatá odborná literatura. Také v zahraničí lze nalézt 
odbornou literaturu, kterou je možné a vhodné v oblasti obecných daňových základů 
také použít. Diplomant při své práci použil zejména metodu analýzy, v některých 
částech také metodu komparace. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Diplomat svou práci rozdělil do 7 kapitol, které nazval takto: 1. Úvod, 2. Daň – 
vymezení pojmu, vlastnosti a funkce; 3. Daně a EU – harmonizace daní; 4. Důchodové 
daně, 5. Majetkové daně, 6. Správa zdrojů státního rozpočtu, 7. Závěr. 
Tyto kapitoly pak dále vnitřně rozděluje na podkapitoly. Jednotlivé kapitoly jsou 
z hlediska jejich obsahu relativně vyrovnané. Struktura odpovídá povaze a rozsahu 
práce. 
Diplomant práci doplnil českým i anglickým shrnutím. Dále se v práci nachází seznam 
zkratek, seznam použité literatury, seznam použitých internetových zdrojů a seznam 
klíčových slov. Práce je doplněna také o několik tabulek a grafů. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomant nejprve obecně vymezuje pojmy, které se v daňově-právní oblasti používají, 
zejména se zaměřuje na pojmy subjekt daně, základ daně a sazba daně. Následuje 
teoretické rozdělení daní podle jednotlivých druhů. Na tuto část navazuje text 
zabývající se harmonizací daní v Evropské unii, zejména se samozřejmě diplomant 
zaměřuje na harmonizaci přímých daní. Dále se diplomant zabývá už jednotlivými 
druhy přímých daní – prochází nejdříve daně důchodové (činí tak však velmi krátce, 
což s ohledem na význam důchodových daní není nejvhodnější), dále mak rozebírá 
jednotlivé majetkové daně, tedy daň z nemovitostí, daně převodní a daň silniční. Na 
tyto části pak diplomant navazuje s kapitolou týkající se daňové a celní správy, 
připojuje však i orgány správy sociálního a zdravotního pojištění. V poslední kapitole se 
pak diplomant zabývá budoucím vývojem ve správě povinných odvodů – vytvořením 
jednotného inkasního místa. 
Diplomant svou diplomovou práci zpracoval velmi široce, nezaměřil se na nějaký 
konkrétní problém přímých daní, ale zabývá se těmito daněmi jako celkem. Navíc 
k tomuto tématu přidává i široce pojaté pojednání o daňové správě. Takováto práce 
proto ani nemůže být místem hlubší analýzy nějaké problematiky.  



Proto, ač se v této diplomové práci nenacházejí významnější obsahové nedostatky a 
forma je také odpovídající, nemůže být její hodnocení nejvyšší. Celkové povaze této 
diplomové práce odpovídá hodnocení stupněm velmi dobře. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce si diplomant dostatečně vymezuje 

v úvodu své práce, takto vymezené cíle byly 
diplomantem dosaženy. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomant zpracoval práci na vcelku časté téma a 
ani postup vypracování a závěry nejsou nijak 
novátorské. Negativem této práce je také fakt, že 
se diplomant nezaměřil na nějaký konkrétní 
problém v rámci přímých daní. 

Logická stavba práce Struktura práce je odpovídající povaze a rozsahu 
práce.. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant použil řadu zdrojů informací, pozitivem je 
použití i cizojazyčné literatury. Citace těchto zdrojů 
jsou s odpovídající. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza není příliš hluboká, práce sklouzává 
k popisnému charakteru, avšak pro splnění cílů 
práce je dostatečná.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je dobrá, v práci se nacházejí 
obrázky či grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je také velmi dobrá. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

1) Jak diplomant hodnotí aktuální míru harmonizace přímých daní v rámci Evropské 
unie? Jaká je budoucnost takovéto harmonizace a kde jsou, podle názoru 
diplomanta, její meze? 

 
2) Jak diplomant hodnotí aktuální legislativu daně z příjmů? Je model zejména zdanění 

fyzických osob vhodný (jednotná sazba, superhrubá mzda jako základ daně atp.)? 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci 
stupněm „velmi dobře“. 
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