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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Jde o téma se širokým záběrem, o problematiku stále aktuální. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
Zpracování tématu si vyžadovalo komplexní dobré znalosti z celého českého daňového 
práva. Zvolené metody odpovídají tématu práce.   

 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce vychází ze stručné charakteristiky daňových prvků, vymezenídaňových principů 
a toho, co se dá považovat za sociální prvek. Přehled daní, vybíraných v ČR je 
úvodem k dalším částem práce, které tvoří její těžiště. Prvních pět částí práce má více 
ekonomický charakter. V částech 6 -10 se doplomantce podařilo velmi pěkně ukázat na 
to, jak se jednotlivé sociální prvky odrážejí v jednotllivých daních, a to i v těch, u 
kterých se to příliš nepředpokládá. Sociální prvky jsou nejsilnější a nejvíce zřetelné u 
daně z příjmů fyzických osob, ale dají se najít i v dani z přidané hodnoty, což se 
většinou neuvádí.  V závěru jsou stručně shrnuty výstupy jednotlivých částí práce a 
názory diplomantky na připravovanou právní úpravu. 
 

4. Vyjád ření k práci 
Práce je zpracována přehledně, propojuje ekonomické a právní prvky daňové 
problematiky. Diplomantka zkoumanou problematiku rozebírá z pohledu platné právní 
úpravy, zařazuje prvky grafické, které výklad obohacují (a to jak v obecné tak i 
konkretní rovině). Při ústní obhajobě by mohla vysvětlit na str. 43 uvedené položky 
snižující daň z příjmů právnických osob v případě veřejných vysokých škol a možnosti 
uplatnění darů v případě právnických osob, které nejsou založeny či zřízeny za účelem 
podnikání. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 
Samostatnost při 
zpracování tématu 

Práce byla zpracována diplomantkou samostatně,  
její části  byly konzultovány s vedoucí práce. 

Logická stavba práce Výklad postupuje od obecného ke konkretnímu, v 
práci diplomantka přehledně analyzuje platnou 
právní úpravu  zvoleného úseku finančního práva.  

Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné 
literatury) včetně citací  

Diplomantka pracovala s literaturou převážně 
monografickou, využila také internetové zdroje. 
Použité zdroje cituje, cizojazyčné zdroje použity 
nejsou. 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

V práci jde o spojení výkladu platné právní úpravy a 
ekonomického základu sociálních prvků. Je tak 
prezentováno propojení eknomické a právní daňové 
teorie na  zvoleném úseku - tj. uplatnění sociálních 
prků v právní úpravě jednotlivých daní.  



Úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

Práce je celkem dobře členěná, grafické prvky jsou v 
práci použity na řadě míst. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Jazyková a stylistická úroveň je dobrá.  

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
Otázky k diskusi pro ústní obhajobu:  

1. Jak přistupují k uplatnění sociálních prvků v daňových zákonech v jiných zemích EU? 
2. Bylo by lepší ponechat uplatnění sociálních prvků jen u daně z příjmů fyzických osob 

a v ostatních daních tyto prvky zrušit či by se měl zvolit zcela jiný přístup k řešení 
sociálních otázek než jejich promítání do daňových zákonů? 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifika ční stupe ň Výborně 
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