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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Daňová zátěž podnikatelských subjektů ve stavebnictví podle právní formy 
Jméno autora: Jan Berný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma vyhodnocení zdanění podnikatelských subjektů z pohledu právní formy podnikání je náročnější. Zadání je specifické, 
zachází do podrobností, které nebyly předmětem výuky.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce splňuje zadání ve všech bodech.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant pracoval samostatně. Ke konzultaci předkládal práci postupně, byl na konzultace připraven a jeho dotazy byly 
konkrétní. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na výborné odborné úrovni. Teoretická část vychází ze studia prvotních zdrojů – legislativy, praktická část 
obsahuje případové studie založe        né na různých modelových situacích příjmů podnikatelských subjektů, jejichž 
výsledky vedou k samostatným srovnávacím analýzám, vše podloženo konkrétními výpočty. Práce obsahuje i zajímavé 
mezinárodní srovnání daňových podmínek podnikatelů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je velmi dobrá. Na konci práce jsou přílohy dalšího mezinárodního srovnání z pohledu daní, 
postrádám k těmto přílohám odkaz v textu a krátký komentář. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce dodržuje citační etiku.  

 

Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 
Diplomant zpracoval velmi kvalitní bakalářskou práci, jejíž analýzy se staly základem článku: Distribuce zisku z českých 
stavebních společností k zahraničním matkám v mezinárodním recenzovaném vědeckém časopise Journal Business & IT 
1/2021 viz. http://bit.fsv.cvut.cz/issue.html . Článek tak přispěl k publikační činnosti katedry a byl hodnocen v databázi RIV. 
Jen výjimečně se studentům podaří publikovat svoji práci v tak prestižním časopise.   

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce může sloužit podnikatelským subjektům jako manuál při rozhodování o tom, zda budou podnikat jako 
fyzická osoba nebo právnická osoba z pohledu nejen daňové zátěže, ale i z pohledu povinného pojistného na 
sociální a zdravotní pojištění. Práce přináší konkrétní výpočtové modelové situace vycházející ze stejného 
daňového základu tak, aby výsledky mohly být využity pro srovnávací analýzu a vyhodnocení.  Vyvozené závěry a 
doporučení jsou správné a inspirativní. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázka k obhajobě nad rámec DP: 
 
Nízké zdanění daní z příjmu je „vykoupeno“ v Česku vysokými odvody na sociální a zdravotní pojištění. Doplňte, 
zda tyto odvody pokryjí sociální politiku státu a výdaje na zdravotnictví.  
 
Datum: 17.1.2022     Podpis: 
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