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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Téma diplomové práce je aktuální a jeho náročnost odpovídá závěrečné práci v navazujícím studiu.
Komparace zdanění příjmů v jednotlivých státech sice bývá častým tématem diplomových prací,
originalita práce spočívá zejména ve výpočtech reflektujících legislativní změny v oblasti zdanění
příjmů ze závislé činnosti v České republice a vybraných sousedních státech.  Pro zpracování práce
byly využity dostatečné knižní i elektronické zdroje, včetně zdrojů zahraničních.
body: 22

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
Za účelem dosažení cíle práce byly využity tradiční metody, zejména popisu, dále pak komparace,
analýzy, dedukce a syntézy. Vzhledem k rozsahu a praktickému zaměření práce nebyly využity
složitější matematické či statistické metody. Pro účely komparace zdanění byly využity modelové
příklady, kdy bylo aplikováno zdanění na srovnatelné kategorie příjmů a poplatníků. Praktická část
vhodně navazuje na část teoretickou, která vymezuje a popisuje příslušná legislativní ustanovení.
Jednotlivá ustanovení zákonů však mohla být vhodněji a detailněji okomentována vlastními slovy.
body: 20

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
Studentka vhodným způsobem komentuje a diskutuje zjištěné rozdíly v aplikaci daně z příjmů v
jednotlivých státech a rovněž prezentuje vlastní názory. Teoretickou i praktickou část práce ocení
zejména čtenáři, kteří mají zájem pracovat ve vybraných sousedních státech. Přílohy práce tvoří
formuláře daňových přiznání vybraných států. Zde by ale určitě čtenáři více ocenili, kdyby byly také
vyplněny.
body: 19

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Diplomová práce neobsahuje gramatické ani stylistické chyby. Studentka v průběhu obou semestrů
práci dodržovala termíny pro odevzdání jednotlivých částí práce, kladla dotazy a řádně ji
konzultovala. Použité zdroje jsou řádně citovány, tabulky a grafy jsou přehledné. Práce má pouze
drobné formální nedostatky.
body: 23
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