
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 

Ústav podnikové ekonomiky a managementu 
 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno studenta Bc. Eva Ferebauerová 

Téma práce Zákonné opatření Senátu č. 340/2014 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

Cíl práce Cílem práce je provést analýzu změn nového zákona o dani z nabytí 

nemovitých věcí, který nahradil zákon o dani z převodu nemovitosti a dále 

provést zhodnocení parametrů daně s důrazem na stanovení základu daně 

a administrativní náročnosti včetně jejich dopadu na poplatníka a správce 

daně.  

Vedoucí diplomové práce Ing.  František Sejkora, Ph.D. 

Oponent diplomové práce Ing. Irena Honková, Ph.D. 

 

náročnost tématu na Úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu    x 
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod    x 
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

  x  
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

   x 
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
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daně z převodu nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí, byť je na několika místech v 

kontextu zmíněna. Provedená komparace by byla jistě přínosem této jinak velmi zdařilé práce. 
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