
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Typ posudku: posudek vedoucího práce

Autorka práce: Violeta Bajmaku

Název práce: Transparentnost jako institut ochrany právních principů na příkladu aplikace 

zajišťovacích příkazů orgány finanční správy  

Autor posudku: Mgr. Jan Kohoutek, PhD.

Autorka předkládané diplomové práce se ve své práci zaměřuje na téma transparentnosti, vhodnosti

a ultimátně legitimity aplikace zajišťovacích příkazů za účelem výběru daní orgány finanční správy

ČR v případech,  kde  hrozí  velmi  důvodné podezření  z daňového podvodu.  Toto  téma  je  velmi

aktuální, relevantní a v českém veřejně-správním výzkumu dosud opomíjené. Z důvodu skutečně

značně  omezeného  empirického  poznání  v této  oblasti  byl  autorkou  vhodně  zvolen  kvalitativní

výzkumný design  využívající  analýzu  dokumentů,  vícečetnou  případovou studii  (pět  vybraných

případů) a expertní rozhovory (8 respondentů, vč. dvou úředníků Generálního finančního ředitelství,

právníka/právničky,  daňového poradce,  účetního,  finančního  ředitele  a  soudce).  Cílem práce  je

zejména  zjistit  a  pochopit  souvislosti  užívání  nástroje  zajišťovacího  příkazu  a  to  vč.  míry

transparentnosti  při  jeho  reálné  aplikaci  orgány  finanční  správy.  Souvisejícím  cílem  je  pak

zjistit/identifikovat opatření za účelem zvýšení celkové legitimity užívání tohoto nástroje. Těmto

vhodně stanoveným cílům odpovídají výzkumné otázky práce. Z teoretického hlediska je zvolena a

aplikována teorie byrokracie, akontability a dobrého (strategického vládnutí). Tato východiska jsou

vhodně zvolená a pojednaná, byť v případě teorie byrokracie poměrně zjednodušující formou.       

Hlavním kladem práce jsou vybraná empirická zjištění napomáhající celkovému zmapování

situace a praxe při aplikaci zajišťovacích příkazů, a to jak v nedávné minulosti, tak současnosti (vč.

objasnění časových souvislostí). Zejména autorskou zjištěná a správně vyzdvihovaná vysoká míra

nesouladu  statistických  dat  o  nezákonnosti  vydaných  zajišťovacích  příkazů  vykazovaných

Generálním financím ředitelstvím (cca 10 %, str. 17) s daty Komory daňových poradců (47,5 %)

(str. 49) je velmi cenná (i hlediska dalšího výzkumu). Autorka též zaslouží ocenění za objasnění

souvislostí  teoretických  východisek  a  jejich  významu  pro  interpretaci  výsledných  empirických

zjištění v diskuzní části práce. Výzkumné otázky jsou vhodně a explicitně zodpovězeny v závěrech



práce.  Limitací  práce je především chybějící  uvedením zdrojů a odkazů v kapitole  identifikující

problém (str.  3-4).  S tím související  tvrzení  autorky jsou sice logická,  nicméně  zcela  absentuje

relevantní  empirie;  počty  příkazů  v jednotlivých  letech  jsou  uvedeny  na  str.  16  ve  vymezení

klíčových  pojmů  (namísto  v části  dokládající  význam  zvoleného  problému)  i  téměř  jakákoliv

odborná  literatura.  Větší  pozornost  by  bylo  dále  vhodné  věnovat  i  zdůvodnění  výběru

analyzovaných  případů  (např.  s ohledem  na  kvantifikaci  jejich  mediálního  ohlasu  jako  dalšího

kritéria významnosti pro výběr). Limitací je i malé množství využité zahraniční odborné literatury

vč. závěrů práce. 

Z formálních hlediska je práce odpovídající, s minimálním výskytem formálních nedostatků

(nejednotné mezery mezi odstavci, viz. str. 52-54) a velmi řídkým výskytem obecné češtiny.    

Celkově předkládaná diplomová práce splňuje kritéria a požadavky na tento typ práce vč. stručné

formulace doporučení pro další výzkum ve zkoumané oblasti.

Otázky k obhajobě:

1. Objasněte  specificky  význam  výsledných  zjištění  v relaci  na  teorii  byrokracie  v post-

Weberovském chápání/pojetí.  

2. Čím je způsobena zásadní diskrepance statistik Generálního finančního ředitelství a Komory

daňových poradců? 

3. Jakým způsobem a  kým  (jakou  institucí)  by  měl  být  prováděn  sběr  a  analytika  dat  o

zajišťovacích příkazech?

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „B nebo C“ v závislosti na míře zodpovězení dodatečných otázek

autorkou během obhajoby.
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