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PoSUDEK vEDoUCÍHo DIPLoMovB PRÁCE

1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka si za téma své diplomové práce zvolila oblast daňové problematiky se zaměřeďm na
zdanéru neziskoých orgatizace. KaŽdé daňové téma je velmi praktické a dané téma o to více, že se
konkrétně zaměřuje na poměmě specifickou problematiku.

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

Diplomantka ve své práci poukaza|a na to, že je angažována vjenom občanském sdružení a tato
prakÍická zkušenost ji vedla ke zpracování vybrané problematiky. Diplomantka v diplomové práci
uvádí, že na dané téma není k dispozici mnoho odbomé literatury. Zpracováni tématu vyžaduje
zejménapopisnou, hodnotící, kritickou a kreativní metodu pffstupu.

3. F.ormální a systematické členění práce

ZformáIniho hlediska je diplomová práce rozdělena na prohlášení, poděkování, obsah, úvod, šest
kapitol, závér, seznam použité literatury, seznam právních předpisů a abstrakt v ěeském a anglickém
jazyce včetně klíčoých slov.

Diplomantka v úvodu své diplomové práce uvedla, Že se zaměÍi ponejúce na daň z příjmů
právnichých osob a okrajově na další daňové povirrnosti, se kter.ýrni se může občanské sdružení setkat.

V první kapitole se diplomantka zabývá daru z příjmů právniclcých osob. Diplomantka nejprve obecně
uvedla, které příjmy jsou a které nejsou u tzv. neziskoých organizací předmětem daně, dále se zabývá
daňově uznatelnýni výdaji a postupně popisuje zá|dadni prvky daňově právního vďahll
s přihlédnutím ke specifiku oběanshých sdružení.

Druhá kapitola je věnována dani z příjmu fyzických osob, kterou se diplomatka zabývá z důvodů
zdanění jednotliých ělenů ěi zaměstnanců oběanslcých sdružeď.

Ve třetí kapitole se diplomantka zabývá dani z přidané hodnoty, ětvrtá kapitola je zaměřena na silničď
daň, v páté kapitole je zmiňována daň z nemovitostí a v šestá kapitola se týká daně dědické a darovací.

Y závéru diplomové práce diplomantka hodnotí splnění cíle, kter"ý si v úvodu diplomové práce výkla.
Současně prezentuje některé své názory na daňovou problematiku ve váahu k občanslcým sdružeďm
zabýv aj ícim s e sportem.

4. Vyjádřeníkpráci

Diplomová práce by mohla bý zpracována srozumitelněji a přehledněji. Je patrné, že diplomantka
má řadu myšlenek, které však nedokáŽe příliš rozvést v písemné podobě. Konzultace prokázaly, Že má



diplomantka o danou problematiku zájem a dokáže se verbálně dobře vyjadřovat. opakem je však její
písemný projev, který na mnoha místech vyznivá neuspořádaně a některé myšlenky jsou nedokončené.
V diplomové práci by se mohlo objevit více vlastníchnázori diplomantky a náwhy de lege ferenda.

5. Kritéria hodnocení práce

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při ústní obhajobě

V diplomové práci by bylo vhodné uvést více návrhů de lege ferenda. Diplomantka by je měla uvést
při ústní obhajobě. Dále by diplomantka měla více osvětlit problematiku nákladů na reprezentaci,
kterou zmiňuje na str. 51 (předposlední odstavec) své diplomové práce.

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Hodnocení diplomové práce Diplomovou práci hodnotím jako dobrou.

,.-=--l '/(_ a**
runt'.PavlínaVondrádková

Splněď cíle Z hlediska úkolu výyčeného diplomantkou a
pralÍickou zkušeností v této oblasti mohla
diplomantka diplomovou práci zpracovat
kvalitněii.

Samostatnost při zpracování tématu Diplomantka zpracova|a diplomovou práci
samostatně a vwží|a odbornÝch publikací.

Logická stavba práce Diplomová práce mohla byt ze systematického
hlediska vhodněji uspořádána. le patmé, že
diplomantka v diplomové práci řešila problémy,
se kterými se prakticky setkala, coŽ je
chvályhodné. Na některých místech však absence
obecnějších pasáŽí čtenáři znesnadňuje orientaci
ve zvoleném tématu.

Práce s literaturou (vylŽiti cizojazyčné literatury)
včetně citací

Diplomantka pracovala s odbornou literaturou a
v diplomové práci poukázalana nedostatky ve
zdrojích týkajících se daného tématu.
Diplomantka zcela opomenula práci s
internetovými zdroii.

Hloubka provedené ana|ýzy (ve vztahu k tématu) Diplomová práce působí nevyváženě. Některé
části nei sou dostatečně rozpracované.

Uprava práce (text, gra&, tabulky) Upravu práce hodnotím iako velmi dobrou.
Jaryková a stylistická úroveň Iazyková a stylistická úroveň diplomové práce

odpovídá požadavkům kladeným na daný typ
prací.

V Praze dne 17.10.2011

vedoucí diplomové práce


