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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorka si jako téma své rigorózní práce vybrala problematiku z oblasti daňového práva, 
konkrétně téma daně z příjmů fyzických osob, a to jak z národního, tak evropského hlediska. 
Ačkoli se na toto téma již napsalo na různých místech velmi mnoho, další, aktuální právní 
pohled na tuto oblast je jistě přínosný. Proto je možné konstatovat, že se jedná o téma sice 
častěji zpracovávané, avšak zajímavé a vhodné ke zpracování jako rigorózní práci. 

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

 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou vzhledem ke komparativní povaze práce potřebné 
nejen znalosti finančního práva, ale také znalosti z oblasti práva Evropské unie, téma je tedy 
oborově průřezové. Z mimoprávních oborů je nutná znalost ekonomických souvislostí tématu.  
K vypracování rigorózní práce na toto téma je dostupný dostatek odborné literatury, tuzemské  
i zahraniční, právní i ekonomicky zaměřené, další prameny jsou zastoupeny v odborných 
článcích a v rámci internetových zdrojů. 
Autorka v úvodu práce vymezuje použité metody, lze konstatovat, že kromě výslovně 
uvedených metod analyticko-syntetické a komparativní se v práci hojně vyskytuje metoda 
deskriptivní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z hlediska formálního práce obsahuje, kromě stručného úvodu a přiměřeně dimenzovaného 
závěru, které autorka nečísluje, 6 hlavních kapitol, které se které se dále vnitřně člení na dílčí 
podkapitoly. Autorka se v jednotlivých kapitolách postupně věnuje daňové teorii, právní 
úpravě přímých daní v EU, východiskům zdanění fyzických osob v ČR, právní úpravě daně 
z příjmů fyzických osob, komparaci zdanění příjmů fyzických osob v některých státech EU a 
konečně návrhům a doporučením de lege ferenda pro právní úpravu daně z příjmů fyzických 
osob v ČR. 
Zvolené členění práce na kapitoly považuji ze systematického hlediska za vhodné.  
Práce dále obsahuje, kromě obligatorních formálních náležitostí, také seznam zkratek, obrázků 
a tabulek. 
Připomínku mám ke způsobu průběžného číslování stran práce, není vhodné, aby jako první 
stránka práce byla číslována až stránka, kde začíná úvod. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předkládaná rigorózní práce je zaměřena na konkrétní téma, což považuji za pozitivní a což 
také umožňuje autorce zaměřit se na téma s dostatečnou analytickou hloubkou.  
K problematice daně z příjmů fyzických osob autorka přistupuje v rámci práce mimo jiné 
komparativní optikou. Za hodné ocenění považuji především provedení srovnání s relativně 
širokým okruhem členských států EU (Německo, Velká Británie, Francie a Rakousko), stejně tak 
jako množství původních názorů autorky, které prezentuje především v kapitole č. 6 práce, ale i 
na jiných místech. Vlastní závěry autorky jsou založeny na analýze zahraniční právní úpravy a 
představují podnětný příspěvek do diskuse o ideálním nastavení parametrů zdanění fyzických 
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osob v České republice. Celkově práce splňuje požadavky kladené na daný typ kvalifikačních 
prací, hodnotím ji jako zdařilou, bez významných formálních či obsahových nedostatků. 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka v úvodu své práce vymezuje jako cíl práce 
analýzu právní úpravy daně z příjmů fyzických osob v ČR 
a představení návrhů de lege ferenda. Tyto cíle lze 
považovat za splněné. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Ačkoli se jedná o relativně často zpracovávané téma, 
autorka k tématu přistupuje původním a zajímavým 
způsobem. 
Systémem Theses.cz nebyla nalezena žádná shoda 
s jinými dokumenty, počet podobných dokumentů se 
rovná nule. 

Logická stavba práce Práce je logicky vystavěna a členěna. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Práce s literaturou je zcela vyhovující co do rozsahu 
použité české i zahraniční literatury. Autorka využívá 
širokého a reprezentativně sestaveného okruhu 
tuzemských i zahraničních zdrojů, včetně relevantní 
judikatury tuzemských soudů i SDEU. 
Forma citací je bez připomínek. 
U citací stejných zdrojů jdoucích po sobě bych 
preferoval použití slovy „tamtéž“ nebo „ibid“, nikoliv 
opisování celého názvu. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku autorkou provedené analýzy tématu považuji 
s ohledem na daný typ kvalifikační práce za velmi 
dobrou. Pozitivně hodnotím analytické výstupy autorky 
učiněné na základě výsledků komparace s právními řády 
dalších členských států EU. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je graficky zdařile zpracována, obsahuje celou 
řadu tabulek a jiných grafických materiálů, což zvyšuje 
pestrost a čtenářskou atraktivitu práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je práce je velmi dobrá, 
stylistické či gramatické nepřesnosti se objevují pouze v 
minimální míře. V práci se sporadicky vyskytují překlepy 
(např. ve třetím odstavci na straně 6 práce). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Mohla by autorka v rámci obhajoby stručně přiblížit nejvýznamnější změny v oblasti daně 
z příjmů fyzických a právnických osob v České republice s navrhovanou účinností od roku 
2015? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
V Praze dne 13. 6. 2014 
 
 

_________________________ 
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

konzultant rigorózní práce 
 


