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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Autor si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva, a to 
problematiku týkající se právní úpravy zdanění příjmů fyzických osob - sportovců. Jedná se o 
téma velmi aktuální a z hlediska praxe významné, neboť se dotýká širokého spektra fyzických 
osob. 

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

použité metody 
 
Autorem zvolené téma je tématem, které není v odborné literatuře z hlediska české právní 
úpravy často zpracováváno. Téma vyžaduje hlubší teoretické znalosti v oblasti práva jak 
soukromého, tak i veřejného. Tuto problematiku nelze zvládnout bez znalosti jak práva 
daňového, tak i práva občanského. Vstupními údaji pro zpracovávání diplomové práce by měly 
být nejenom odborné monografie, časopisecké články a relevantní právní předpisy, ale též 
internetové zdroje. Téma vyžaduje zvláště popisnou, analytickou a deduktivní metodu přístupu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, obsahu, úvodu, pěti kapitol, 
závěru a seznamu použité literatury. 
Po krátkém stručném úvodu, ve kterém diplomant uvádí cíl své diplomové práce, se dále v první 
kapitole zabývá vymezením základních pojmům, jako je sport a daň. 
Ve druhé kapitole se diplomant zabývá zdaněním příjmů fyzických osob v České republice, a to 
daňovou soustavou v České republice a daní z příjmů fyzických osob. U daně z příjmů 
fyzických osob definuje předmět daně poplatníka, plátce daně, osvobození, základ daně, 
daňovou ztrátu, jednotlivé odečitatelné položky a tedy základní prvky daňové konstrukce. 
Ve třetí kapitole pojednává diplomant o problematice dvojího zdanění. V této problematice se 
zabývá zamezením dvojího zdanění a jednotlivými metodami vynětí a započtení daně na 
daňovou povinnost v České republice. 
Čtvrtá kapitola je věnována zdanění příjmů fyzických osob plynoucích ze sportovní činnosti. 
V této kapitole se diplomant zabývá hlavně sportovci, kteří provozují sport jako své vlastní 
povolání.  
V páté části se diplomant zabývá srovnáním zdanění příjmů sportovců s občany jiných států, a 
to Švýcarska a Německa. 
V závěru pak diplomant krátce hodnotí stávající úpravu a klade si otázky, zda-li cíl práce, který 
si stanovil v počátku, byl naplněn. 

 
4. Vyjád ření k práci 
 

Celkově hodnotím diplomovou práci jako zdařilou. Diplomant mohl samozřejmě některé pasáže 
upravit lepším způsobem, např. hlouběji se zabývat jednotlivými instituty a jednotlivými 
možnostmi daňového zvýhodnění sportovců a návrhy de lege ferenda, které se v práci objevují 
velmi sporadicky. 

 
 



 
5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytýčeného autorem jsem s prací do jisté 
míry spokojen. Jako negativum uvádím absenci návrhů 
de lege ferenda.    

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Je patrné, že autor přistoupil k danému tématu 
samostatně a tvůrčím způsobem.  

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

I když je uvedena v práci celá řada použité literatury, 
mohl se diplomant zabývat i další literaturou, kterou mu 
konzultant doporučil. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy mohla být podle mého 
názoru ještě větší. Autor se mohl ještě detailněji zabývat 
dalšími formami zdanění. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako dobrou.  

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní jsem nenašel žádná výrazná 
jazyková pochybení. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
S ohledem na absenci návrhů de lege ferenda by diplomant mohl tyto návrhy v rámci ústní obhajoby 
přednést. 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Diplomovou práci  d o p o r u č u j i  k obhajobě a 
hodnotím jako velmi dobrou. 
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