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1.

PosUDEK oPoNENTA DlPLoMovÉ pnÁcr

Aktuálnost (novost) tématu

Dip|omant si vybra| za téma své diplomové práce otázku zdanění příjmu fyzlckých osob ze
závislé činnosti a funkčních požitků. Jde o téma, které se doýká jak práva finančního -
daňového, tak práva pracovního. V současné době je téma vetice aktuální, neboť dochází
k rozsáh|ým změnám v ob|asti daňového práva i s ohledem na přijetí nového občanského
zákoníku.

Náročnost tématu na teoretické znatosti, v.stupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Jak už napovídá seznaÍn použité literatury dlptomant se neomezil pouze na právní předpisy,
ale čerpal i z jiné odborné literatury a odborných č|ánků, při vyhotovení své diplomové práce
čerpal i z internetových odkazů. Z pouŽit'ých metod dominuje v před|ožené práci metoda
deskrlptivní, zastoupená byť v menší míře i metoda ana|ytická.

Formá|ní a systematické č|enění práce

CeIá dip|omová práce je č|eněna proh|ášení, poděkování konzu|tantovi, obsah, úvod, sedm
kapitol, závěr, seznam použitých zkratek a zdro}ů a resumé v jazyce ang|ickém a k|íčová s|ova.

V úvodu se dip|omant zabrývá cílem své dip|omové práce. Jako cí|, respektive záměr si ktade
dip|omant podat uce|ený výklad o postupu, jehož vrýsIedkem je stanovení v'ýše daňové
povinnosti a v'ýběr daně z příjmu Fo ze závisté činnosti a funkčních požitků.

Ve druhé částisvé práce se zaměřuje diplomant na probtematiku daňovrých úniků, jejich příčin
a možnostiřešení.

V další kapitole se pak zaměřuje n a prob|ematiku zdaňování příjmů Fo ze závislé činnosti a
funkčních požitků se zahraničním prvkem.

V závěru se pak zaměřuje na aktuá|ní prob!émy zdaňování příjmu Fo ze závislé činnosti a
funkčních požitků a na možné způsoby řešení problému se zdaněním spojených.

Vyiádření k práci

Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobře zpracovanou. Diplomant ve své práci podává
ve|mi vhodným způsobem popis situace v ob|asti zdanění příjmu ze závis!é činnosti. Zab'ývá se i
různými analýzami souvisejících otázek. Práce je zpracována velmi přeh|edně a prezentuje i
diplomantotry náh|edy na zkoumanou prob|ematiku. Lze ji označit jako veimi kvatltně
zpracované dí!o, které splňuje ná|ežitosti pro daný typ kva|ifikačních prací.
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5. Kritéria hodnocení práce

Sp|nění cí|e práce Cí| obvyklý pro daný typ kva|ifikačních prací dipIomová
práce sp|ňuje. Autor dostatečným způsobem popsal
právní úpravu zdanění. l když neuvádí ve velké míře své
návrhy de |ege ferenda, domnívám se, že tato práce své
cíle sp|ňuje.

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protokolu o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce,.
v svstému Theses.cz

Diplomant přistoupi| ke zpracování diplomové práce
samostatně, což je i patrné z textu a z kontroly této
dip|omové práce.

Logická stavba práce Dip|omová práce je z h|ediska systematického č|eněna
vhodným způsobem.

Práce s |iteraturou (využltí
cizojazyčné literatury) včetně
citací

Autor pracovaI převážně s tuzemskou literaturou, ale
zmiňuje i soudní judikáty.

H|oubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)

H|oubka provedené ana|ýzy je dostačující. Sice někdy
převažují popisné části, které jsou ale vyváženy částmi,
které obsahují v|astní úvahy autora.

Uprava práce (text, Erafy,
tabulkv)

Upravu hodnotím jako velmi dobrou. Práce neobsahuje
grafy a tabu|ky, což ovšem není na škodu této práce.

Jazyková a sty|istická úroveň Z hlediska psanídip|omové práce je tato práce na ve|mi
dobré úrovni, nenašeljsem žádná závažná pochybení.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

V rámci ústní obhajoby by se dip|omant moh| ještě vrátit k zhodnocení dosavadní právní úpravy
s v'ýhIedem i na neschvá]enou novelu zákona o dani z příjmu, která by|a připravena v kontextu
nového občanského zákoníku.

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Dip|omovou prácl doporučuji k ústné obhajobě.
Navržený klasifi kační stu peň Dip|omovou práci hodnotím jako vrýbornou.
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