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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Diplomant zpracoval svou diplomovou práci na téma „Právní problematika přímých daní“. Ač 
jsou přímé daně problematikou často a dlouhodobě zpracovávanou, je nutné připustit, že 
kvůli častým změnám těchto daní je toto téma také dlouhodobě aktuální. Proto jej také 
považuji za téma vhodné ke zpracování, nicméně nikoliv v takové šíři, jak učinil autor. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 

Toto téma je čistě daňově právním. Proto jsou nutné znalosti daňového a finančního práva, 
vhodné jsou také znalosti ekonomické. Domnívám se, že vstupní údaje jsou jednoduše 
dostupné, stejně jako všechny potřebná odborná literatura. Je také možné v oblasti obecné 
daňové problematiky čerpat z četné zahraniční literatury.  
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce má včetně úvodu a závěru 7 hlavních kapitol. Diplomant jednotlivé hlavní kapitoly 
nazval následovně: 2. Daň – vymezení pojmu, vlastnosti a funkce; 3. Daně a EU – 
harmonizace daní; 4. Důchodové daně, 5. Majetkové daně, 6. Správa zdrojů státního 
rozpočtu. Kromě jediné kapitoly se všechny kapitoly následně člení do dalších podkapitol, 
které se následně také člení. Celková struktura diplomové práce se mi jeví jako mírně 
nepřehledná. 
 Práci doplňuje české a anglické resumé a klíčová slova, seznam použité literatury, seznam 
použitých internetových zdrojů, seznam zkratek. V práci se nacházejí grafy a tabulky.  
 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
Největším negativem této práce je podle mého názoru nevhodně zvolené téma práce, 
přesněji jeho velký rozsah. Snaha obsáhnout celou problematiku nepřímých daní, nadto 
autorem doplněná též o informace o správě nejen těchto daní, ale i ostatních povinných 
odvodů, a ještě navíc doplněná o zahraniční srovnání, nemohla v rozsahu diplomové práce 
vyústit v nic jiného, než relativně povrchní a popisnou práci. Tak se tomu u této diplomové 
práce také stalo.  
Vlastní zpracování práce není špatné, ale je ve všech ohledech postiženo právě výběrem 
širokého tématu, diplomant se v žádné části nedostává do potřebné hloubky bádání. I vlastní 
postup zpracování práce je dobrý, diplomant nejprve obecně vymezuje používané pojmy, 
pak následně kategorizuje daně do jednotlivých druhů, aby pak podrobněji rozebral 
jednotlivé přímé daně, které existují v daňovém systému ČR. 
Už k tak širokému záběru diplomant připojuje ještě informace o harmonizaci daní v zemích 
EU a o aktuální informace vztahující se k jednotnému inkasnímu místu. 
Pozitivem práce je užívání mnoha aktuálních informací, které diplomant předkládá 
v jednotlivých tabulkách. Také je zajímavé srovnání organizace výběru povinných plateb 
v ČR a ve Švédsku a Bulharsku. 
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Bohužel i přes skutečnost, že v práci nenacházím podstatnější obsahové nedostatky, 
nemohu tuto diplomovou práci právě pro její relativní povrchnost a převažující popisnost 
hodnotit vyšším stupněm, než níže činím. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce byl v úvodu specifikován a mohu 

konstatovat, že byl také naplněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto téma bývá relativně často zpracováváno, 
avšak obvykle se zaměřením jen na některý jeho 
aspekt, je k němu také dostatek odborné literatury.  

Logická stavba práce Stavba práce má dosti rozsáhlou strukturu, který 
není zcela jednoduše přehledná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

K vypracování práce bylo použito jen několik 
literárních zdrojů informací, převažují elektronické 
zdroje, některé z těchto zdrojů jsou zahraniční. 
Práce s odkazy a jejich forma je odpovídající. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza nutná pro vypracování této diplomové 
práce byla provedena dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Text je zpracován vcelku pečlivě, forma je vhodná, 
stejně tak úprava. V práci se nacházejí tabulky a 
grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je z jazykového hlediska dobře zpracována. 
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

1) Jaké jsou návrhy diplomanta vztahující se k legislativě přímých daní? Narazil při 
zpracování své práce na nějaké legislativní nedostatky, které by měly být napraveny? 

2) Jaké jsou návrhy diplomanta na případné systematické změny u přímých daní v ČR? 
Jak diplomant hodnotí případný zánik daně dědické, darovací či případně daně 
z převodu nemovitostí? 

3) Jak diplomant hodnotí připravované zřízení jednotného inkasního místa? Jaké jsou 
podle jeho názoru negativa zřízení JIMu? 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. 
 
 
V Praze dne 10.4.2011 
 

 
     

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
_______________________ 

oponent diplomové práce 


