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práce: 
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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral daňové a nedaňové výdaje u daně 
z příjmů fyzických osob. Ač jsou témata týkající se daně z příjmů zpracovávána relativně 
často, jedná se o stále vyvíjející se oblast daňového práva, které se dotýkají mnohé změny a 
u které stále existují četné aplikační problémy. Z tohoto důvodu pokládám toto téma 
diplomové práce za aktuální a za vhodné pro účel vypracování diplomové práce. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 

Toto téma je daňově-právním tématem, diplomant se přitom zaměřuje na úzkou část daně 
z příjmů fyzických osob. Domnívám se, že vstupní údaje ke zpracování této práce jsou 
dostupné, stejně jako potřebná odborná literatura.  
O použitých vědeckých metodách se diplomant nezmiňuje, jedná se však zejména o 
analýzu. 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je mimo úvodu a závěru, které diplomant čísluje, rozdělena do 3 kapitol, přičemž 
zejména čtvrtá kapitola se velmi rozsáhle člení. Kapitoly nesou tyto názvy: 2) Výdaje a 
jednotlivé daně; 3) Daň z příjmů; 4) Výdaje a daň z příjmů.  
Struktura práce není zvolena nejvhodněji, pokud odhlédneme od úvodu a závěru, první dvě 
kapitoly zabírají 6 stran, čtvrtá kapitola pak 43 stran. Vlastně celá hlavní část práce je 
obsažena v jediné kapitole. Domnívám se, že tato kapitola mohla být rozdělena do více 
jednotlivých kapitol. 
Práci doplňuje seznam použité literatury, seznam zkratek, jedna příloha (mimochodem - je 
uvedena v k tomu účelu vytvořeném seznamu příloh) a české a anglické resumé a česká a 
anglická klíčová slova 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
Práci jako celek hodnotím vcelku pozitivně. Diplomant si vybral zajímavé a úzce vymezené 
téma, které je vhodné ke zpracování diplomové práce, která obsahuje dostatečně hlubokou 
analýzu dané problematiky. 
Z obsahového hlediska je práce velmi dobře zpracovaná, neobjevil jsem v ní podstatnějších 
obsahových nedostatků nebo nějakých faktických chyb. Nicméně se v ní objevuje řada 
nepřesných vyjádření. 
K obsahovým připomínkám: Na str. 5 bych do úplně poslední věty stránky nakonec doplnil 
„nebo jsou osvobozeny“. Na str. 6 diplomant uvádí, že pokud jsou výdaje u jednotlivých 
druhů příjmů vyšší než příjem, tak se k zápornému rozdílu nepřihlíží – zapomíná tak na 
možnost vytvoření daňové ztráty, nebo vynechává slovo „ostatních“. Také bych nesouhlasil 
s pojmoslovím užitým na straně 7, že stát nebo obec jsou věřitelem, tento soukromoprávní 
pojem zde není vhodný. Na str. 8 je diplomant nepřesný ve formulaci věty: „...který dovádí 
daň, kterou strhne zaměstnanci z příjmů a odvede správci daně.“ – nedává příliš smysl, že 
plátce odvádí daň, kterou odvede. Na str. 9 se diplomant dopouští další nepřesnosti, když 
uvádí „Příjmy z pronájmu jsou příjmy z pronájmu věcí movitých i nemovitých, mimo 
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příležitostné pronájmy.“, přitom předmětem příjmu dle § 9 jsou i příležitostné pronájmy 
nemovitostí. S výčtem těchto drobnějších nepřesností je možné pokračovat. 
Připomínky mám také k formě práce. Diplomant neuvádí hlavní kapitoly na nových stránkách 
(práce má přitom s úvodem i závěrem jen pět kapitol), což je pro čtenáře dosti nepřehledné a 
ani dobře nevypadá. Nevím z jakého důvodu, ale velmi často první řádky odstavců končí cca 
15 znaků před pravým okrajem stránky. 
V práci se často nacházejí „dvojcitace“, kterým nerozumím (např. pozn. 10 a 11, 15 a 16 
atp.), odkazuje diplomant skutečně na konkrétní informace? Jaký z odkazů si má čtenář 
vybrat? Objevil jsem také dvě poznámky s číslem 39. Na str. 9 diplomant uvádí, že ho 
zaujalo stanovisko MF, ale žádné necituje či jinak na něj neodkazuje. Nevidím také například 
důvod a smysl pozn. 24. Také ve výčtu těchto formálních nedostatků, ač nikoli příliš 
významných, by bylo možno pokračovat. 
V celkovém hodnocení musím přihlédnout k celé řadě sice drobných, ale ve svém součtu 
neopomenutelných nedostatků, které jsme v práci nalezl. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce mohu považovat za splněný. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto úzké a konkrétní téma nebývá často 
zpracováváno, otázky týkající se daně z příjmů jsou 
však v odborných publikacích hojně řešeny. Práce 
splňuje požadavky na samostatnost, částečně i 
novost vědecké práce.  

Logická stavba práce Výtky ke struktuře uvádím výše, většina práce je 
obsažena v jediné z kapitol. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

K vypracování práce bylo použito několik literárních 
a elektronických zdrojů, ale žádné zahraniční. 
Práce s odkazy a jejich forma je poznamenána 
drobnými nedostatky (viz výše). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza nutná pro vypracování této diplomové 
práce byla provedena dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Text je zpracován vcelku dobře, forma je vhodná, 
úprava trpí drobnými nedostatky (viz výše). V práci 
se nenacházejí tabulky, grafy atp. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce z jazykového hlediska dobře zpracovaná, lze 
nalézt jen drobné překlepy či chybějící čárky ve 
větách. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jaká je podle názoru diplomant budoucnost výdajových paušálů? (str. 18) Jaké jsou 

aktuální názory ministerstva týkající se těchto paušálů? 
2)  Jaký způsob uplatňování výdajů spojených s užíváním automobilu je podle názoru 

diplomanta nejvhodnější u poplatníků, fyzických osob podnikajících v různých oblastech 
a různě automobil používající? 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci hodnotím stupněm velmi dobře. 
 
 
V Praze dne 16.1.2012  

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
_______________________ 

oponent diplomové práce 


