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Diplomovou práci hodnotím podle níže uvedených kritérií následovně: 

1. náročnost tématu se zřetelem na získávání informací a na řešení problému 

Diplomovou  práce  mě zaujala svým výzkumným předmětem a svým obsahem. Jde o téma 

dosud v oblasti oboru „veřejná a sociální politika“ neřešené. Svou povahou se jedná o 

interdisciplinární problém. Týká se veřejných financí (výběr příjmů pro státní rozpočet), správní 

vědy („selhávání“ výkonu veřejné správy), sociologie (fungování institutu zajišťovacího 

příkazu), veřejné politiky (analýza pole aktérů při použití prostředku zajišťovacího příkazu jako 

nástroje veřejné, resp. daňové  politiky) a mediální teorie (role médií při řešení veřejně 

politického problému). To vyžadovalo od autorky interdisciplinární znalosti (oblast teorie) a 

získání „terénních“ informací. Diplomantka se s těmito požadavky dokázala  náležitě vypořádat. 

 

2. věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Diplomová práce je evidentně přínosná. Závěry obohatí jak laika, tak nastaví zrcadlo a informace 

aktérům (např. zákonodárcům, politikům, správcům daně, soudcům), kteří se danou problematikou 

z titulu svého postavení zabývají. Je to čtení poučné a zároveň  vede k zamyšlení se nad stavem 

veřejné správy a veřejné politiky v ČR. Za věcný přínos práce považuji v nastolení problému a jeho 

následné řešení.   Autorka  si klade otázky a hledá odpovědi, které čtenáře na případu zajišťovacího 

případu dovádí k závěrům, proč v ČR „selhává“ veřejná správa. Je to komplex faktorů. Po diagnóze 

je hledána terapie. Ta je obsažena v empiricky orientovaných částech (počínaje kapitolou 7.7 

Návrhy opatření) a  v závěru práce. Zde je obsažena přidaná hodnota diplomové práce k vědecké 

diskusi o daném problému. 

 

3. stanovení cílů a výzkumných otázek a stupeň jejich zodpovězení 

Diplomantka si klade za cíl (s. 5) popsat mechanismy aplikace zajišťovacího příkazu jako nástroje 

státní správy ve vztahu k požadavku transparentnosti a na základě toho zjistit a pochopit souvislost 

mezi mírou transparentnosti užívání tohoto nástroje a důvěryhodností této praxe. Zároveň si klade  



 

 

 

za cíl zjistit, jaká případná opatření mohou zvýšit legitimitu, resp. důvěryhodnost tohoto nástroje. 

Stanovené cíle jsou splněny. Diplomantka si klade čtyři výzkumné otázky (s. 5), které  jsou 

odvozeny od cílů práce. Odpovědi na výzkumné otázky jsou patřičně zodpovězeny. 

 

4. struktura práce 

Struktura práce odpovídá náležitostem diplomové práce. Vychází z vymezení výzkumného 

problému, cílů, výzkumných otázek, metodologie, kontextu zkoumané problematiky a vlastního 

empirického zkoumání, diskuse  a formulování závěrů a doporučení. Zvolená teoretická východiska 

jsou odpovídající. Bylo by sice možné  se opřít i o  jiné teorie (např. neoinstitucionalismus, 

prospektovou teorii, atp.), avšak tím by se zkoumání  posunulo do jiné roviny.   

 

5. věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Diplomantka  prokazuje, že  danou problematiku věcně ovládá. Využívá své právní znalosti a 

propojuje je s přístupy veřejné politiky. Argumentace je logicky korektní. Oceňuji, že autorka 

nesklouzává do povrchnosti a nenahlíží na problém „černobílým viděním“. 

 

6. propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

Diplomantka  ukotvuje svá teoretická východiska o interdisciplinaritu. Využívá ideu právního státu, 

teorii byrokracie, akontability, dobrého vládnutí. Na příkladu aplikace zajišťovacích příkazů 

prokazuje, že dovede věcně analyzovat transparentnost ve státní správě a prozkoumat roli 

jednotlivých aktérů v tomto procesu.  

 

 

7. zvolený metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Zvolený metodologický přístup a konceptuální pojetí (kap. 5) tvoří vhodnou bázi pro empirické 

zkoumání.  Autorka využívá několik případových studií a vlastní rozhovory s aktéry (experty), kteří 

se problémem zajišťovacích příkazů zabývají ve své pracovní činnosti. Jsou to velmi zajímavé 

výpovědi, které, ač jde o různé aktéry, spíše v názorech na vhodnost a účinnost nástroje 

zajišťovacího příkazu, konvergují. Ve světle rozhovorů o to zajímavěji pak vyznívají názory 

jednotlivých aktérů, „jak dál se zajišťovacími příkazy?“ Z rozhovorů vidíme, že návrhy politiků-

zákonodárců na navrhované změny v provádění zajišťovacího příkazu (viz s. 53, návrh TOP 09) se  



 

 

 

diametrálně liší od názoru  soudců (tedy taktéž právníků). Empirické zkoumání signalizuje, že 

takových  rozdílných pohledů  na roli instrumentu zajišťovacího příkazu je celá řada. 

 

 

8. využití literatury a dat 

Použitá literatura odpovídá předmětu zkoumání. Zde je ale možné zmínit, že ve 

zvolených  teoretických východiscích bylo možné použít i další zdroje. Ty se nacházejí zejména 

v zahraničních časopisech evidovaných v databázích WoS a Scopus. 

Na straně druhé  konstatuji, že diplomantka prozkoumala všechny relevantní zdroje, které se týkají 

problému v ČR. Jde o vládní dokumenty, portálové zdroje,  legislativní prameny. Kladně hodnotím, 

že byly využity rozhovory s experty (dva krátké rozhovory a šest hloubkových sociologických 

rozhovorů). 

  

 

9. stylistika a formální zpracování práce  

Diplomová práce odpovídá  všem formálním náležitostem. Jen zcela ojediněle se v ní vyskytují 

překlepy (s. 12 „Chmelíka Tomala“, s. 24 „repektive“, s. 25 „exekvovali“)  či gramatické  

prohřešky, kdy souřadicí spojka „neboť“ (uvozující  věty v souvětí souřadném) je nesprávně použita 

na počátku souvětí (2. odstavec na s. 18). 

 

10. Otázky do diskuse 

a) Diskutujte problém zajišťovacího příkazu na principu ultima ratio. Jaký je váš názor na takto 

použitý nástroj veřejné politiky, resp. nástroj správy daní? 

b) Jaký je váš názor na použití, resp. uplatňování zajišťovacích příkazů? Jak se díváte na 

kvalifikovanou pomoc ex offo poskytnutou daňovým subjektům při ochraně jejich práv před 

případnými pochybeními v průběhu správního řízení? 

c) Jaké závěry vyplývají z vašeho zkoumání pro oblast veřejné politiky? 

 

 

 

 



 

 

 

Závěr: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Hodnotím ji stupněm „A“.  

 

V Praze,  18.  května  2019 

 

                                                                     Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 


