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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Disertantem rozebíraná problematika je z pohledu finančního práva a finanční vědy 
v podstatě zásadního charakteru. Jedná se o téma, které bývá v různých obměnách 
poměrně často zpracovávané v diplomových a rigorozních pracech. Na úrovni disertační 
práce je tato práce výjimkou, ale v každém případě se jedná o zpracování aktuální 
tematiky. Lze připomenout, že v českém prostředí se jedná o materii, která zažívá 
„permanentní“ změny v právní úpravě. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody 
 
Disertant osvědčil v plné míře rozsáhlé znalosti v oblasti českého finančního práva, 
zejména práva daňového.  
Hlavní těžiště předložené disertační práce lze spatřovat v části páté – „Problémové 
aspekty majetkových daní“ a v části sedmé – „Problematika benefitů a osvobozování“. 
Jedná se o materii, která takto a v takovém rozsahu ještě nebyla zpracována. 
Znalostí a orientací v rozsáhlé materii daňových předpisů dokazuje disertant, že přistoupil 
odpovědně ke zpracování dané materie.   
  

3. Formální a systematické členění práce 
 
Po formální stránce se disertační práce skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, úvodu, jednotlivých částí, závěru, seznamu použitých zdrojů, abstraktu v českém 
jazyce a anglickém jazyce.   
Předložená diserační práce je tradičně členěna do úvodu, závěru a dvanácti částí, kdy 
členění je zvoleno a provedeno uvážlivě a v logické návaznosti. V úvodu práce disertant 
poukazuje na oprávněnost existence tzv. majetkových daní, která je mnohdy 
zpochybňována ve vztahu výnosu a adminsitrativní zátěže státu na jejich správu a výběr. 
Dále se v úvodu zabývá vědeckými metodami a definicemi hypotéz. Tak jak je 
v obdobných pracech obvyklé, základní a určující metodou je metoda analytická. Která 
disertantovi umožňuje rozbor jednotlivých jevů a procesů a tím napomáhá hledání 
odpovědí na stávající otázky s cílem formulovat syntetizující závěry. Další významnou 
metodou je komparace. V části první vysvětluje disertant historické souvislosti zdaňování 
nemovitostí a dalšího majetku. V části druhé se zabývá obecně „daněmi“, v části třetí 
majetkovou a normativní rovinou konstrukčních prvků daní, v části čtvrté je vymezen 
pojem a struktura daňové soustavy. V dalších částech jsou pak specifikovány jednotlivé 
okruhy. Závěrem práce jsou pak shrnuty poznatky z hlediska ekonomického přínosu pro 
veřejné rozpočty, i když celkové výnosy těchto daní nejsou pro veřejné rozpočty 
rozhodující. 



  

 
4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 
 
Za velmi přínosnou pro teorii finančního práva a finančí vědy považuji některé části 
disertační práce, které zoobecňují poznatky disertanta.  Vyzdvihuji v této souvislosti, že je 
pracováno i s poznatky právních úprav sousedních zemí a zejména pak ve Slovenské 
republice. V této souvislosti rovněž kladně hodnotím snahu disertanta shrnovat postupně 
získané poznatky. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska disertantem stanovených cílů (hypotéz) 
se domnívám, že práce stanovené cíle splnila. 
Disertant provedl kopmplexní analýzu právní 
úpravu majetkových daní. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Disertant pracoval s velkým množstvím pramenů, 
na které řádně odkazoval ve své práci – více jak 130 
odkazů. Předložená práce, resp. zvolené téma, 
disertanta muselo značně zatížit, protože rozsah 
materie je značný. Práce byla zhodnocena ve 
studijním systému (SIS) a protokol o výsledku 
kontroly na plagiáty vykázal počet podobných 
dokumentů 500. Shoda u jednotlivých dokumentů 
je vždy menší než 5%. S ohledem na rozsah 
protokolu jsem provedla namátkovou kontrolu 
práce a dospěla k závěru, že předloženou disertační 
práci nepovažujji za plagiát. 

Logická stavba práce Práce je vnitřně dobře logicky členěna, jednotlivé 
kapitoly na sebe vhodně navazují a disertant 
využívá poznatky z jednotlivých kapitol v kapitolách 
dalších. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Disertant pracoval s tuzemskou i zahraniční 
literaturou, internetovými zdroji, právními 
předpisy. Zejména oceňuji disertantovu práci se 
zahraničními zdroji. Citace odpovídají normě. Navíc 
ještě disertant předložil potvrzení o budoucí 
publikaci. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Disertant se obšírně zabýval zvoleným tématem, 
když důkladně analyzoval a vymezil investiční 
nástroje. Hloubka provedené analýzy v disertační 
práci je zcela dostatečná a lze ji hodnotit jako práci 
teoretického charatkeru. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako dostatečnou. 

Jazyková a stylistická úroveň Formální úroveň práce je poznamenána zřejmě  



  

snahou o rychlé odevzdání práce a nebyla již 
učiněna řádná korektura, takže práci znehodnocují 
po formální stránce „překlepy“.   

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
V čem lze spatřovat výhody hodnotového systému, jak je naznačeno v závěru disertační 
práce? 
 

 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 
komisí pro obhajobu disertační práce. 
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