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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Jde o téma stále aktuální – dotýká se širokého okruhu otázek.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Zpracování tématu si vyžadovalo nejen základní znalosti z oblasti finančního práva, ale 
také dobrou orientaci v právu životního prostředí. Zvolené metody odpovídají tématu 
práce.  

3. Formální a systematické členění práce
Práce vychází z charakteristiky a funkcí finančních nástrojů, které se uplatňují v oblasti 
péče o životní prostředí. Rozbor právní úpravy jednotlivých nástrojů tvoří těžiště  práce. 
Jsou charakterizovány základní daně, které se dotýkají dané oblasti, následuje oblast 
poplatků a výklad doplňuje stručná charakteristika dalších finančních nástrojů, které se 
dotýkají rozebírané problematiky a které jsou mají vazbu na jednotlivé složky životního 
prostředí.  V závěru je zařazeno zhodnocení platné právní úpravy a stručné shrnutí 
výstupů jednotlivých částí práce.

4. Vyjádření k práci
Práce je zpracována přehledně, diplomant zkoumanou problematiku rozebírá z 
pohledu platné právní úpravy, bere ohled na ekonomické souvislosti. Do práce mohlo 
být zařazeno více finančních nástrojů např. i problematika některých místních poplatků. 
Grafické prvky nejsou do práce zařazeny.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn.
Samostatnost při 
zpracování tématu

Práce byla zpracována diplomantem samostatně,  její 
části  byly konzultovány s vedoucí práce.

Logická stavba práce Výklad postupuje od obecného ke konkrétnímu, v 
práci diplomant přehledně analyzuje platnou právní 
úpravu  zvoleného úseku finančního práva. 

Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné 
literatury) včetně citací 

Diplomant pracoval s knižní i časopiseckou 
literaturou, využil internetové zdroje tuzemské i 
zahraniční a použité zdroje cituje. 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu)

V práci jde výklad platné právní úpravy, který je 
výkladem problematiky vlastní nejen finančnímu 
právu, ale též právu životního prostředí.V práci mohlo 
být  více vlastních názorů diplomanta. 

Úprava práce (text, 
grafy, tabulky)

Práce je celkem dobře členěná, grafické prvky nejsou 
použity.

Jazyková a stylistická 
úroveň

Jazyková a stylistická úroveň je celkem dobrá, místy 
jsou překlepy, kterým se bylo možné vyhnout.



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Otázky k diskusi pro ústní obhajobu: 
1. Patří nebo by měly patřit poplatky za komunální odpad mezi ekologicky zaměřené 

platby? 
2. Domníváte se, že by bylo vhodné zavést jednu „ekologickou daň“ - pokud ano - proč? 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Práci doporučuji k obhajobě

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 

V Praze dne 8. prosince  2012

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
vedoucí diplomové práce




