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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Jméno studenta:  Zuzana Jínová 
Název bakalářské práce:  Daně z příjmů v podnikatelském prostředí 
 
Cíl práce:  Cílem práce bylo provést deskripci daňové soustavy ČR, zkoumat význam daní z příjmů 
pro veřejné rozpočty ČR, analyzovat právní úpravy daně z příjmů fyzických i právnických osob a 
provést na modelové studii komparaci daňové zátěže obou zkoumaných podnikatelských subjektů. 
 
 
Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Martina Černíková, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce   x   
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   
Hloubka provedené analýzy   x  
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   
Schopnost studenta zpracovat získané podklady  x   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce    x  
Formulování vlastních názorů studentem   x  
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   
Stylistická úroveň práce  x   
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací   x  

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1) Upřesněte prosím, jak vznikly tzv. „nedaňové výdaje“, jak popisujete v textu pod 
tabulkou 5 na straně  37. Není zcela  patrné, o jaké položky se jedná a zejména není 
zřejmé,  jak se promítají do daňové optimalizace. 
 
2) Jakým způsobem se uplatňují slevy u fyzických osob při výpočtu daně z příjmů? Jaký 
je postup při tomto výpočtu a mechanismus vzniku daňového bonusu? Opravte údaje v 
tabulce 6 na straně 38  - proveden chybný výpočet. 
 
Práci doporučuji k obhajobě.   
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VELMI DOBŘE                 
 
 
Datum:   19. května 2017                                                                                                                                                            

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Studentka se ve své práci zabývá problematikou daně z příjmů fyzických i právnických osob a dopadem 

daňové zátěže na odlišné typy podnikatelských subjektů. Práce je doplněna i pasáží významu daně z příjmů 

v prostředí veřejných financí ČR.  

 
V práci byly v podstatě naplněny vytyčené cíle a studentka prokázala schopnost zpracovat a upořádat větší 

množství dat. V modelové studii byla komparována daňová zátěž vybraného podnikatelského subjektu, resp. 

podnikatelky (která je v práci označována různě!) v situaci, kdy by se rozhodla podnikat jako fyzická či 

právnická osoba.  V této části postrádám poněkud hlubší analýzu zkoumaného problému i vyhodnocení 

zjištěných skutečností v širším kontextu. Modelová daňová optimalizace nebyla provedena bezchybně (viz 

otázky k obhajobě).  

 

Práce byla vypracována v souladu s relevantními předpisy. K formální i stylistické úrovni práce nemám 

větších připomínek (i když se v práci vyskytují drobné nedostatky). Odborné zdroje (zejména cizojazyčné) 

byly využity v omezené míře, což bylo zčásti způsobeno specifikem zkoumaného tématu.  

 


