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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Cílem práce je analyzovat, jak moc dokáže nedávná evropská regulace omezit zneužívání daňových pravidel 

nadnárodními společnostmi za účelem snižování efektivní míry zdanění. Cíl práce je relativně jasně definován, 

ačkoli není jasné, jestli náhodou otázka nebyla už dávno zodpovězena a proč je vůbec relevantní. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

S více než 120 číslovanými stranami a více než 500 poznámkami pod čarou jde o extenzivní dílo, které ukazuje, 

že se autorka velmi dobře vyzná v problematice evropské legislativy a v evropském boji proti zneužívání 

daňových pravidel. V řadě témat jde do velkého detailu a čtenář (zejména neznalý problematiky) se dozví mnoho 

nových informací o způsobech daňové optimalizace a obtížnosti její regulace. Struktura práce je přehledná – 

úvod a metodologická část je následována dvěma případovými studiemi a srovnáním v závěru. Tím bohužel 

končí to pozitivní, co lze o práci říct. Následují bez větší hierarchizace problémy, které v předloženém textu 

vidím. 

 

Prvním a dosti zásadním problémem je totální odtrženost od akademické debaty o tématu. Autorka se žádným 

způsobem nikde nevypořádává s literaturou, která už na dané téma byla publikovaná. Nechce se věřit, že by 

přitom na takto citlivé téma literatura neexistovala. Vzhledem k tomu, že netušíme, co o dané otázce již víme, 

nevíme ani, do jaké míry je výzkumná otázka relevantní, jestli už náhodou nebyla mnohokrát jednoznačně 

zodpovězena, jestli na ni lze odpovídat i jiným způsobem. Pokud bychom předloženou práci chápali jako 

výsledek praktické analýzy zadané s předem specifikovaným účelem, možná bychom nic z toho nepotřebovali. 

V případě diplomové práce je ale neschopnost navázat svůj výzkum na existující literaturu zásadním 

nedostatkem. 

 

S tím souvisí i druhý problém, kterým je nedostatečné vysvětlení postupu výzkumu. Autorka nijak nevysvětluje, 

jak vybírá své dvě případové studie, proč volí právě ta kritéria, podle kterých případy hodnotí (a ne nějaká jiná, 

pokud nějaká jiná existují), ani blíže nevysvětluje způsob, jak daná kritéria operacionalizuje, tj. co znamená, že 

je nějaká norma „jasná” nebo se s ní příjemci „identifikují“, jak se to v praxi pozná? Čtenář neví, co dané 

případy reprezentují, jestli mají sloužit ke srovnání, k potvrzení či vyvrácení nějakého teoretického předpokladu 

či k identifikaci případných hypotéz. Výrok, že daným opatřením byla „věnována velká pozornost“ (s. 47) 

rozhodně není dostatečné. Autorka případy navíc, opět bez jakéhokoli vysvětlení, dále zužuje (viz např. s. 82 a 

zúžení na pravidlo ovládaných zahraničních společností). Kritéria výzkumu jsou kombinací faktorů z několika 

přístupů. Není vůbec jasné, jaký je mezi nimi vztah, jestli spolu souvisejí a jestli je možné je nějak kombinovat 

do jedné odpovědi. Součástí problému je i to, že některé faktory se týkají jednotlivých norem, jiné celého 

právního řádu. V závěru tak sice práce nějaké odpovědi předkládá, ale čtenář není schopen posoudit, do jaké 

míry jde o výroky věrohodné, relevantní a přesvědčivé.  

 

Na straně 24 autorka také z nejasného důvodu omezuje analýzu na evropskou úroveň (nebo to alespoň tvrdí). 

Přitom pro jasnost směrnice a její přijetí je nepochybně klíčová národní transpozice. Není zřejmé, co takové 

omezení pro výzkum a jeho závěry znamená a proč k němu vůbec dochází. 

 

Práce s „teorií“ a „koncepty“ je problematická. Autorka píše o „teorii daňové soutěže” (s. 5), ale dále maximálně 

definuje pár konceptů, které používá, rozhodně žádný teoretický rámec, který by se týkal výzkumné otázky a 



použité metody. Na s. 24 se najednou opět vrací ke konceptům, přičemž píše o „daňové soutěži”, kterou ale dále 

v textu nijak nepoužívá a nepotřebuje. 

 

Zahrnuté (a případně nezahrnuté) informace se objevují bez jasnější logiky a bez uvedení. Zvláštní případ je 

tabulka o „výpočtu převodních cen“ na s. 50, kde ani není jasné, co to vůbec převodní ceny jsou a jak jsou 

relevantní pro zkoumané téma. 

 

Práce se zdroji je problematická. Autorka běžně doslovně cituje celé pasáže cizích textů (obvykle věty, občas 

delší pasáže). Diplomová práce by měla být vlastním textem a v naprosté většině případů nejde o definice, právní 

formulace či výroky, u nichž je přesné znění důležité. Sice jsou pasáže označené uvozovkami a zdrojem, i tak se 

ale jedná o pochybení (leckde považované za plagiát). 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je psaná přiměřeným jazykem a obsahuje všechny formální náležitosti. Kromě výše zmíněné 

problematické práce s cizími texty bych ještě zmínil neustále se opakující formulaci „sweathard deals“, která má 

samozřejmě být „sweatheart deals“. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

První dojem je, že práce musela dát strašně moc práce. Vzápětí se dostaví zklamání, že byla všechna tato práce 

vynaložena víceméně k ničemu, protože práce kvůli svým výše zmíněným nedostatkům nedokáže splnit svůj cíl 

a předložit věrohodnou a relevantní odpověď. Přesněji řečeno, možná odpověď relevantní je, ale kvůli 

metodologickým problémům to netušíme. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):  

  

Prosím, aby se autorka vypořádala s výtkami a námitkami výše. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou D. 

 

 

Datum: 6. září 2019     Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


