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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Hana Klabusayová 
Téma práce: Komparace právní úpravy korporátní daně ve vybraných zemích 
Rozsah práce: 58 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

28.3.2011 

Konzultantem této práce byl ustanoven doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Autorka si pro zpracování své diplomové práce vybrala téma Komparace právní úpravy 
korporátní daně ve vybraných zemích, tedy problematiku práva daňového, konkrétně 
daně z příjmů právnických osob. Toto téma považuji vzhledem k neustálému vývoji 
probíhajícímu  v této oblasti za téma vhodné ke zpracování v diplomové práci. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 
Východiskem pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou znalosti finančního práva, 
zejména jeho části – daňového práva. Samozřejmě jsou vhodné také znalosti 
ekonomické.  
K tomuto tématu je pro autorku dosažitelná celá řada odborných publikací, a to jak 
českých, tak zahraničních. Autorka mohla čerpat také z internetových zdrojů, zejména 
ze stránek mezinárodních finančních institucí. 
Autorka se ve své práci nijak nezmiňuje o metodách vědecké práce, které hodlá pro 
úspěšné zpracování práce použít, ale již podle názvu diplomové práce by se mělo 
jednat zejména o metodu komparace. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Autorka vytvořila diplomovou práci o rozsahu 58 stran vlastního textu, z tohoto pohledu 
tedy práce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomové práce. 
Autorka svou diplomovou práci kromě úvodu a závěru, které nečísluje, člení na tři 
hlavní kapitoly. Tyto kapitoly autorka nazvala: 1) Vývoj a teorie zdanění korporátních 
příjmů, 2) Právní úprava korporátní daně ve vybraných zemích, 3) Právní úprava 
korporátní daně v České republice.  
Vzhledem k rozsahu práce by mohlo být členění práce na hlavní kapitoly rozsáhlejší, 
zejména absentuje samostatná kapitola věnující se komparaci, což čtenář podle názvu 
práce předpokládá. 
Práce je obohacena o tabulky a grafy, je také doplněna resumé a seznamem klíčových 
slov v českém i anglickém jazyce, dále pak v práci nalezneme také přehled použitých 
zdrojů podle jejich druhů a přílohu obsahující jednu tabulku. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem práce má být komparace korporátních daní, 
musím se v hodnocení zaměřit právě na dosažení tohoto cíle. 
V prvé řadě je nutné uvést, že v práci absentuje odůvodnění výběru konkrétních zemí 
ke komparaci jejich korporátních daní. Autorka měla svůj výběr zcela jistě zdůvodnit. 
Dále pak autorka nijak nezdůvodňuje také to, proč srovnává korporátní daně pouze 
podle některých jejich aspektů. Proč právě tyto aspekty a jaká je jejich vypovídací 
hodnota pro srovnání - a tedy pro dosažení cíle práce. Tato východiska jsou 
v komparačních pracích vždy velmi důležitá. Absence těchto údajů je tedy podstatným 
negativem práce. 
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Strukturu práce bych očekával přehlednější, zejména obecné informace by měly být 
souhrnně uspořádány na začátku práce, velkou část z nich jsem nalezl až v třetí 
kapitole práce. 
Z obsahového hlediska nemám podstatnějších připomínek, avšak je nutné zdůraznit, 
že jakmile jsou v absolventské práci obsaženy informace o zahraničních právních 
úpravách, je vždy náročné tyto informace ověřit. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce nejsou zcela dostatečně uvedeny, 

zejména absentuje odůvodnění způsobů jejich 
dosažení a odůvodnění jednotlivých součástí těchto 
cílů.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Komparační práce týkající se korporátních daní 
nejsou zpracovávány příliš často, z tohoto pohledu 
se tak tato diplomová práce jeví jako přínosná. 

Logická stavba práce K logické stavbě práce uvádím výše své 
připomínky. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s dostatečným počtem českých  
i zahraničních zdrojů, forma citací je bez 
připomínek.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza daného tématu by měla být hlubší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je bezproblémová a pečlivá. Práce je 
doplněna tabulkami a grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, pouze 
s několika jazykovými prohřešky. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jaké návrhy na změnu české legislativy, tedy de lege ferenda vyplývají z komparace 

provedené autorkou?   
 
2)  Z jakého důvodu si autorka ke komparaci vybrala právě tuto čtveřici zemí? 
 
3)  Jak vychází srovnání zdanění společností v těchto zemích s ohledem na zdanění příjmů 

u investorů, pokud jsou jimi fyzické osoby? 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit 
stupněm velmi dob ře. 

 
 
 
V Praze dne 18.4.2011 
 
                 Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

_________________________ 
vedoucí diplomové práce 


