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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku sociálních aspektů 
v daních. Považuji toto téma za zajímavé a vhodné ke zpracování v diplomové práci. 

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

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti finančního a daňového práva, nejlépe i zahraničích 
právních úprav. O tomto tématu je v České republice i v zahraničí publikováno dostatek 
monografií, odborných článků atp. Vstupní údaje jsou tedy vcelku lehce dosažitelné. 
Diplomantka v úvodu neuvádí, jakých vědeckých metod hodlá ve své práci použít, 
použila však zejména o deskripci. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vnitřní členění práce je vcelku rozsáhlé, když má práce mimo úvodu a závěru (které 
diplomantka nečísluje) jedenáct hlavních kapitol, které se následně člení do podkapitol. 
Názvy kapitol jsou: 1) Pojem sociální prvek; 2) Pojem daň; 3) Daňové principy; 4) 
Jednotlivé sociální prvky v daních; 5) Daňová soustava České republiky; 6) Sociální 
prvky v dani z příjmu fyzických osob; 7) Sociální prvky v dani z příjmu právnických 
osob; 8) Sociální prvky v dani z přidané hodnoty; 9) Sociální prvky v dani z nemovitostí; 
10) Sociální prvky v převodových daních (daň dědická, daň darovací a daň z převodu 
nemovitostí); a 11) Shrnutí. 
Tuto strukturu hodnotím jako nevhodně zvolenou, je totiž velmi komplikovaná. 
Nerozumím, proč v kap. 1 má být řešen sociální prvek a pak až v kap. 4 jeho jednotlivé 
druhy. Za nadbytečnou považuji v předkládaném rozsahu také kap. 3 a 5. podle mého 
názoru by měly být do jediné kapitoly sloučeny kap. 1, 2 a 4, kap. 3 a 5 zcela zrušeny a 
pouze nejnezbytnější informace z nich uvedeny v kapitole sloučených uvedených 
kapitol. Nadto právě tyto kapitoly jsou často extrémně krátké (kap. 1 má jediný 
odstavec!!!), proto je možno strukturu práce hodnotit také jako nevyrovnanou. 
Práce je doplněna českým a anglickým resumé a seznamem klíčových slov, 
seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomantka si vybrala poměrně zajímavé téma, které však nezvládla zpracovat. 
Nejpodstatnější částí práce mělo být vymezení pojmu „sociální prvek“ jako kritéria, 
podle kterého by bylo možno následně hodnotit jednotlivé daňové zákony. Toto 
vymezení bych jako čtenář očekával v kapitole 1, nicméně ani v této kapitole, ani 
později diplomantka nijak tento pojem neanalyzuje, nevymezuje. Proto není vůbec 
zřejmé, podle jakých kritérií pak vybírala ustanovení daňových předpisů údajně 
obsahující „sociální prvek“, které uvádí v kapitolách 6 až 10 (nadto aby hodnotila míru 
splnění takového kritéria). U některých z diplomantkou vybraných ustanovení lze totiž 
úspěšně pochybovat o jejich „sociálním“ aspektu. 
Z obsahového hlediska musím práci vytknout velmi krátký úvod a zejména závěr. 
Závěr práce, nedosahující ani jediné stránky textu, neobsahuje fakticky žádné 
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relevantní informace (maximálně informaci o tom, že se autorka domnívá, že naplnila 
cíle této své práce, což je opravdu jen její vlastní názor). Např. v kapitole 5 autorka 
velmi zjednodušeně a v náhodném rozsahu uvádí obecné informace o jednotlivých 
daních, význam tohoto „minipřehledu“ pro tuto práci mi však uniká. 
Autorka práci zpracovala spíše jako kompilát názorů jiných autorů (nicméně alespoň 
správně citovaných) a zákonných ustanovení (přepsaných vlastními slovy autorky). 
Vlastních názorů autorky je v práci pomálu, navíc mnoho z nich není ani příliš 
argumentačně podložených. Některé myšlenky autorky bych pak označil za ne příliš 
hluboké (str. 6: „15% z 100 000 Kč je přece pořád více než 15% z 30 000 Kč.“). 
Z hlediska pojmosloví musím vytknout práci četné nepřesnosti. Již v názvech kapitol je 
možno upozornit na „z příjmu“ namísto správného „z příjmů“ u důchodových daní 
(nejen, že se to neshoduje s pozitivním právem, ale také ani s obsahovým významem 
pojmu). Dále obvykle hovoříme o „převodních“ neboli „transferových“ daních, nikoli 
„převodových“. 
Studijní informační systém UK k předkládané diplomové práci v Protokolu  
o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce neuvedl ani jediný shodný dokument. 
Celkově práce trpí nesystematičností, nedostatečnou analýzou, popisností. 
Diplomantka by si nejprve měla rozmyslet kritérium „sociálního prvku“ a pak podle něj 
hodnotit zákonná ustanovení. Nad těmito ustanoveními by se měla zamýšlet, zda jsou 
či nejsou nutná a vhodně koncipovaná. Vyhnula by se tak potřebě do práce 
zapracovávat poznatky pouze okrajově související s tématem (zřejmě) jen s cílem, aby 
její diplomová práce měla dostatečný rozsah. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce podle mého názoru nejsou naplněny.  
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto téma není jako absolventská práce 
zpracováváno příliš často, nicméně prameny 
informací jsou snadno dostupné, diplomantka navíc 
k zpracování tématu nepřistupuje nijak originálně. 

Logická stavba práce Vnitřní struktura práce není vhodná (připomínky viz 
výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využila při zpracování práce řadu 
zdrojů, více méně však jen českých. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza je nedostatečná, práce popisná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na vcelku dobré úrovni, 
celkový dojem z práce zlepšují grafy a obdobné 
prvky. Autorka však někdy používá menší font 
písma - zřejmě záměr, nicméně nikoli nejvhodnější 
(str. 10), nebo nesystematicky tučný font (str. 13, 
29). Tabulky v práci přesahují okraje (např. str. 52). 

Jazyková a stylistická úroveň Z jazykového hlediska musím konstatovat, že 
stylistická úroveň práce odpovídá úrovni 
gymnaziálního stupně, nelze hovořit o vědeckém 
jazyce. V práci je možno nalézt i několik 
pravopisných chyb (např. „Pobaltské státy“ na str. 
60). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Může diplomantka vymezit, co rozumí „sociálním prvkem“ v daních? 
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2)  Proč diplomantka spatřuje v možnosti odpočtu 300 tis. Kč od základu daně z příjmů 
fyzické osoby jako zaplacených úroků z půjčky na bydlení sociální aspekt? Jak vysoké 
půjčce takto vysoký roční úrok odpovídá? 

 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci s velkými výhradami 
uvedenými výše, které směřují k samotné 
podstatě předkládané diplomové práce, 
doporu čuji  k obhajobě. Stojí však za zvážení, 
zda by nebylo smysluplnější tuto práci 
přepracovat. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci navrhuji hodnotit stupněm dob ře, ale to 
pouze v případě odpovídající, kvalifikované 
diskuze během její obhajoby. 

 
 
 
 
V Praze dne 4.8.2012 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


