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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Komparace daňového zatížení příjmů fyzických osob v České republice a vybraných 
zemích 

Jméno autora: Jana Christová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
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Oponent práce: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Obsahem bakalářské práce je popis a následné porovnání zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z pohledu 
zaměstnance v České republice, Polsku, Velké Británii, Austrálii a Kanadě.  
Vložte komentář. Práce je náročnější, práce je spíše teoretického rázu a je náročná z hlediska sběru relevantních údajů. 
 
Splnění zadání splněno 
Předložená práce splňuje zadání. Studentka ukazuje výpočty daně a čisté mzdy v jednotlivých zemích a srovnáním výsledného 
daňového zatížení příjmů z pohledu zaměstnance. 
Vložte komentář.  Předložená práce splňuje zadání. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Postup řešení je správný. Práce je vypracována logicky. Teoretická část práce popisuje stanovení 
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve vybraných zemích včetně stanovení čisté měsíční mzdy. V praktické části 
jsou provedeny výpočty daně a čisté mzdy v jednotlivých zemích a srovnáním výsledného daňového zatížení příjmů z pohledu 
zaměstnance.   
Vložte komentář. Zvolený postup je správný a metodika je dobře stanovená a provedená.   
 
Odborná úroveň A - výborně 
Práce je vypracována pečlivě a do hloubky. Postup a metody studentka uvádí, že daňové systémy a zákonné odvody 
zaměstnanců jsou v jednotlivých státech odlišné. Rozdílné je také i stanovení jednotlivých konstrukčních prvků 
daně, mezi které patří odpočty od základu daně, stanovení daňového základu, sazby daně z příjmů, zvýhodnění 
na dani a další. Studentka srovnává daňové zatížení poplatníků ve dvou hlavních skupinách  -  bez dětí a se dvěma 
dětmi. Analýza je důkladně provedená. 
Vložte komentář. Práce ukazuje, že znalosti získané studiem odborné literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe jsou 
správně využity. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Grafy a výpočty různých skupin jsou doplněny o autorčinu interpretaci. Po formální a obsahové práce je práce v pořádku.  
Vložte komentář. Jazyková úroveň je vysoká a po formální a obsahové práce je práce v pořádku 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Práce je dobře napsaná, opírá se o relevantní prameny zejména z internetových zdrojů ze zemí, odkud srovnání probíhá. 
Použité prameny jsou uvedeny v práci. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Práce 
uvádí téměř 90 zdrojů k problematice.  
Vložte komentář. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Výsledky výpočtů jsou provedeny důkladně, práce je výborně zpracovaná. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Výsledky výpočtů jsou provedeny důkladně, práce je výborně zpracovaná. 
 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Otázka č. 1: Přesto, že jsou analyzované země u různých částí světa, daňové zatížení se u takto rozlišených 
skupin poplatníků v podstatě příliš neliší.  Jak si tento jev vysvětlujete? 
 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 
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