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Diplomová práce na téma „Vývoj da ové soustavy, reformy dan  z p íjm  od roku 
1993 do sou asnosti v R a jejich vliv  na sociální sféru“ o rozsahu 108 stran byla autorkou 
napsána s velkým zaujetím a za ala ji p ipravovat již z po átku letošního roku. Je dopln na 7 

ílohami, které obrazov  popisují jednotlivé atributy da ové sféry. Na konzultace docházela 
pravideln  a vždy pe liv  p ipravená. Lze konstatovat, že veškeré mé p ipomínky a návrhy 
vzala v úvahu a pe liv  je dopracovala i p epracovala. Naopak já se mohu p iznat, že jsem se 
na p  HTF ješt  nikdy s takto propojeným tématem nesetkala, a v o ekávání, jak to 
dopadne, jsem nebyla zklamána. Práce je napsána svižným slohem, n kdy dokonce i vtipným, 
srozumitelným i poutavým. Autorka propojila vysv tlení p íjm  státu a jejich rozd lování a 

erozd lování do sociální oblasti a popisuje jednotlivé dávky sociálního zabezpe ení.   
Diplomová práce vypovídá o vývoji daní a da ové soustavy, jejich základech a 

souvislostech v historii, a v historii ekonomických teorií. K da ové soustav  jsou uvedeny 
dané definice a pojmy, které tvo í dnešní da ovou teorii a politiku. Hlavním tématem jsou 
dan  z p íjm  a jejich reformy v R od roku 1993 do sou asnosti. Ú elem této práce je tedy 
informovat a zobrazit propojení daní se sociální sférou. Sociální sféra je z pohledu této práce 
sestavena v rámci sociální politiky a ve vlivu daní z p íjm  na každého z nás.  

V praktické ásti této práce jsou použity jednoduché návody kam, co a jak ud lat a 
nahlásit v rámci da ové povinnosti, pokud nastupuje osoba prvn  do zam stnání nebo se chce 
stát osobou samostatn  výd le innou, atp. (tj. dan , sociální pojišt ní a zdravotní 
pojišt ní).  
 

ehled literatury a citací je dosta ující, autorka vycházela z dostupných pramen  
v R, vzhledem k danému tématu.  

 
Záv r: diplomovou práci kolegyn  K. Schmitzerové doporu uji k obhajob  a navrhuji 

hodnocení výborn .  
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