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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kritéria 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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Autorka si zvolila pro svou bakalářskou práci stále aktuální a přínosné téma – daňové úniky u 
daně z příjmů fyzických osob. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat optimalizaci daňové 
povinnosti jak postupy stanovených daňovým zákonem, tak protiprávním jednáním daňového 
subjektu. Takto navržený cíl a postup práce dle zadání BP byl autorkou splněn. 

V teoretické části autorka vymezuje základní konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob 
a alternativy snížení daňově povinnosti poplatníka a to jak legálním způsobem stanoveným 
daňovým zákonem, tak protiprávním jednáním daňového subjektu. Jednotlivé alternativy 
minimalizace daně jsou doplněny o konkrétní příklady. Je škoda, že autorka nedoplnila část 
legální daňové úspory o statistiku využívání této možnosti ze strany daňových subjektů. 



V oblasti nelegálních daňových úniků bych očekával větší kreativitu při rozebrání příčin 
těchto daňových úniků.   

Autorka prokázala schopnost samostatné práce s odbornou literaturou a dalšími prameny 
uvedenými v přiloženém seznamu. Po formální stránce je práce je solidně zpracována, použitá 
terminologie odpovídá pojmosloví v oblasti daňového práva. Nevyskytují se téměř žádné 
pravopisné chyby a překlepy.  

 
Otázky k obhajobě: 

1. U příkladu na str. 31 BP uvádíte, že si poplatník uplatní paušální výdaje ve výši 
800 000 Kč. Uveďte, na základě jakého ustanovení ZDP jste dospěla k této částce. 
Změnila by se v uváděném příkladu celková daňová povinnost rodiny, pokud byste 
vzala v úvahu i sociální a zdravotní pojištění OSVČ?    

2. V práci navrhujete, že by Finanční správa měla více komunikovat s poplatníkem, aby 
neměl pocit naprosté „buzerace“ a narůstající byrokracie. Myslíte si, že s formální 
úpravou daňového zákona (tj. zjednodušení zákona, menší počet stránek daňového 
přiznání apod.) bude ochota poplatníka platit poctivě daně vyšší?  
  

Práce je - není  doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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