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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Daňová zátěž podnikatelských subjektů ve stavebnictví dle právní formy 
Jméno autora: Jan Berný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Michal Rohlena, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce:   

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práci hodnotím jako průměrně náročnou. Na zpracování byla nejnáročnější podrobná rešerše především legislativy a její 
následná aplikace na modelové příklady. 

 

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. 

Zadání diplomové práce bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Při zpracování diplomové práce byl zvolen správný postup řešení. Byla provedena podrobná rešerše především legislativy, 
statistiky nejen ČR ale i OECD. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a modelové příklady vychází ze zpracované 
rešerše. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je na dobré úrovni. Práce je přehledná a určena především pro základní orientaci v problematice. Vyšší 
odbornou úroveň by práce získala přímým citováním legislativy a její praktickou aplikací. Tím by ovšem práce byla příliš 
obsáhlou a stala by asi pravděpodobně i hůře přehlednou. Toto by bylo aplikovatelné spíše na jeden konkrétní subjekt se 
zvolenou daňovou strategií, a tedy i jiným cílem diplomové práce. 

 

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 na vysoké úrovni. Text měl být zarovnán do bloku. Grafy a tabulky jsou přehledné a 
pochopitelné. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Rozsah zdrojů je dostatečně obsáhlý a svým rozsahem je vhodně uplatněn. Citace jsou používány korektně. 

 

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. 
 

 
 
 

 

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. 

 

Diplomová práce se zabývá tématem daňové zátěže podnikatelských subjektů dle různé právní formy. Byla 
provedena obsáhlá rešerše legislativy a statistiky nejen ČR ale i OECD. Byly zpracovány modelové příklady, které 
přímo vychází ze zpracované rešerše, kterou aplikují. 

Práce je přehledná a logicky strukturovaná. Modelové příklady slouží pro základní přehled výše daňové zátěže. 
Rozhodování nad zvolenou formou výplaty mzdy/zisku, bude ovlivňovat více faktorů než samotná čistá výplata. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

Jaké další aspekty by měl podnikatel zohlednit při rozhodování za podnikat jako OSVČ nebo např. s.r.o.? 

Jaké výdaje/slevy může podnikatel uplatit pro snížení daňového základu? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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