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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Jan Halfar 

Téma práce: Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího zdanění 

Rozsah práce: 56 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 15.7.2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Téma zvolené diplomantem lze považovat za vždy aktuální, neboť v rámci daňové soustavy 
České republiky dochází velmi často k více či méně podstatným změnám. Po této stránce se 
navíc jedná o poměrně často zpracovávané téma. 

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

 
Jak je uvedeno výše, autorem zvolené téma je poměrně časté. Existuje tedy celá řada 
dostupných pramenů. Pro účely řádného zvládnutí tématu je zapotřebí vedle znalosti teorie 
finančního práva rovněž znalost práva evropského a mezinárodního. 
Pokud jde o použité metody, diplomant používá především metody popisné a analytické, 
ačkoliv je v úvodu práce opomenul uvést. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Diplomová práce se vedle úvodu, závěru a dalších obvyklých náležitostí člení do dvou kapitol 
(Daňová soustava a Dohody o zamezení dvojího zdanění), které se dále vnitřně člení. Toto 
členění není přitom zvoleno zcela standardně. Ze systematického hlediska tak působí práce 
poněkud nekoncepčním a nevyváženým dojmem. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Celkově je práce pojata do jisté míry povrchně, což však vyplývá z široce zvoleného tématu 
práce. Diplomant zároveň nevěnuje srovnatelným pasážím práce adekvátní pozornost. 
Z tohoto hlediska mohl diplomant v úvodu práce blíže specifikovat záměr práce a následně 
provést hlubší analýzu.  
Diplomant dále konkrétněji vymezuje cíle práce teprve v závěru, přičemž tyto cíle zcela 
neodpovídají obsahu práce. 
Po formální a gramatické stránce je práce na průměrné úrovni (např. nejednotná forma citací, 
samostatné znaky na koncích řádků, osamocené nadpisy na koncích stran atd.). 
Po obsahové stránce práce vykazuje rovněž jisté nedostatky (např. chybně uvedená sazba daně 
z převodu nemovitostí, netradičně pojatá definice plátce daně atd.) 
Jako kladnou stránku práce lze především zmínit některé vlastní diplomantovy myšlenky (resp. 
Stručnější zmínky) obsažené v textu práce. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce popsané v úvodu jsou poměrně obecné. 
Vzhledem k šíři tématu lze mít za to, že diplomant cíle 
splňuje, avšak za cenu chybějící hlubší analýzy. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 

Autor diplomové práce přistoupil ke zpracování práce 
samostatně. Ke dni vytvoření tohoto posudku nebylo 
možno ze systému Theses.cz získat protokol 
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podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

o vyhodnocení podobnosti. K této otázce padne bližší 
vyjádření při obhajobě práce.  

Logická stavba práce Pokud jde o systematickou stránku a logickou stavbu, 
práce působí poměrně nevyváženým dojmem. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant vychází z poměrně mála výlučně česky 
psaných pramenů. Domnívám se, že diplomant měl 
rovněž využít zahraniční literatury. Struktura pramenů 
není na příliš vysoké úrovni. Citace ne vždy jsou po 
formální stránce sjednoceny. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Vzhledem k rozsahu tématu je práce v mnohém pojata 
poněkud povrchně, nicméně pro účely diplomové práce 
lze považovat hloubku provedené analýzy za 
dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Po této stránce je práce na poměrně dobré úrovni, byť 
členění práce do odstavců není zvoleno standardním 
způsobem. V práci se vyskytují přehledné tabulky.  

Jazyková a stylistická úroveň Po této stránce je práce na průměrné úrovni. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Diplomant by se při obhajobě měl vyjádřit k následujícím otázkám: 
1) Jaké hlavní rozdíly spatřuje diplomant ve zdaňování převodu nemovitostí podle účinné 

právní úpravy a podle navrženého zákona o dani z nabytí nemovitých věcí? 
2) Domnívá se diplomant, že lze na případy, kdy smluvní státy postupují řádně podle svých 

právních předpisů, přičemž nastane situace, která není v souladu se znění příslušné SZDZ, 
aplikovat specifický článek (zpravidla čl. 25) konkrétní SZDZ? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím velmi dobře až dobře, 
a to v závislosti na průběhu obhajoby práce. 

 
 
V Praze dne 9.9.2013 
 

_________________________ 
Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

vedoucí diplomové práce 
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