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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Obsahem diplomové práce je srovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve
vybraných zemích EU, v tomto případě Německu a ve Slovenské republice se zaměřením na daň z
příjmů ze závislé činnosti. Díky nedávné zásadní změně ve stanovení daně z příjmů v České
republice se jedná o aktuální téma, ale spíše v teoretické rovině.  Dle mého názoru autorka čerpala z
dostatečného množství zdrojů, jak z oblasti odborné literatury, tak elektronických dokumentů.
body: 20

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
Práce má z velké části popisný charakter, kdy v kapitolách 2 a 3 jsou popsány systémy daně z příjmů
ve zmíněných zemích. Kapitola 4 pak obsahuje konkrétní situace s výpočty, aby mohl být splněn
stanovený cíl práce.
body: 20

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
Zdanění příjmů fyzických osob je tématem, které zajímá odbornou i neodbornou veřejnost. Odborná
veřejnost musí znát veškeré souvislosti potřebné ke správnému stanovení daně, pro poplatníky je
podstatné, jaká část příjmů jim zůstane. Z tohoto důvodu lze práci považovat za využitelnou v praxi v
podmínkách České republiky.
body: 20

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Po formální  stránce je práce zpracována dobře. Kapitoly jsou logicky a přehledně uspořádané.
Stylistická a jazyková úprava obsahuje drobné nedostatky ve volbě výrazů nebo nepřesné formulaci.
V práci nejsou výrazné gramatické chyby. Schémata i grafy mají dostatečnou vypovídací hodnotu,
stejně tak tabulky. V případě tabulky 4.2: Výpočet daňové povinnosti a čisté mzdy v ČR, jsou i přes
zrušení superhrubé mzdy, uvedeny odvody za zaměstnavatele. Tyto výpočet neovlivní, ale jejich
uvedení by mohlo působit nejasnosti, zejména u neodborné veřejnosti. Práce je zaměřená na zdanění
příjmů ze závislé činnosti, přesto bych v závěru práce upřesnila formulaci o nároku na slevu na
poplatníka tak, aby bylo zřejmé, že slevu mohou využít všichni poplatníci dle stanovených zákonných
podmínek a nikoliv jen poplatníci, kteří prohlášení poplatníka podepsali.

body: 18
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