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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

V předložené diplomové práci se diplomant věnuje vybraným aspektům souvisejícím 
s tématem mezinárodních daňových vztahů. Zvolené téma není sice nikterak nové, ale 
vzhledem k vývoji v této oblasti lze téma považovat za stále aktuální. 

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

použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma vyžaduje k odpovědnému zpracování obeznámenost 
s celou řadou právních institutů a ekonomických postulátů, jakož i technických znalostí 
v oblasti daňového práva, tedy solidní teoretickou průpravu i praktický rozhled, které 
diplomant v míře dostatečné osvědčil. Z použitých metod dominuje v předložené práci 
metoda deskriptivní a syntetická. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a závěru, 
jakož i obligatorních formálních částí (prohlášení, obsah, seznam použitých pramenů a 
literatury, abstrakt v češtině a angličtině, jakož i přehled klíčových slov v obou těchto 
jazycích) – celkem ze čtyř částí, které jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. 
Stěžejní část práce se věnuje daňovým vztahům v mezinárodním právu veřejném. 

 
4. Vyjádření k práci 
 

Předložená diplomová práce reprezentuje spíše přehledové dílo shrnující existující 
poznatky a informace o pojednávaném tématu. Práce v zásadě neprezentuje žádné 
nové náhledy na zkoumanou problematiku. Lze ji označit za spíše průměrné až lehce 
podprůměrné dílo, které nevybočuje z nastavených mantinelů přijatelnosti pro daný typ 
kvalifikačních prací. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl obvyklý pro daný typ kvalifikačních prací 

předložená diplomová práce mírou dostatečnou 
splňuje. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomant samostatně identifikoval relevantní 
právní i ekonomické aspekty a problémy, jakož i 
potřebné prameny dotýkající se zvoleného tématu 
diplomové práce. Protokol o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce nevykázal žádnou 
podobnost s jinými texty. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
vhodně a logicky členěna. 
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Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s přijatelně širokým okruhem 
pramenů včetně zdrojů internetových. Poněkud na 
škodu je jen minimální zastoupení pramenů 
zahraničních a cizojazyčných.  Na použité prameny 
diplomant odkazuje v poznámkovém aparátu své 
práce a jeho odkazy jsou v zásadě v souladu 
s citační normou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantem podaná analýza zvoleného tématu 
není příliš hluboká, avšak lze ji považovat za 
dostatečnou pro kvalifikační práci daného typu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formát práce mohl být přehlednější. Diplomant ve 
své práci nevyužívá žádné grafy ani tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce 
není na vysoké úrovni.  V textu se vyskytuje řada 
chyb a překlepů (str. 14, 15, 16, 17, aj.). 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• Jaké hlavní rozdíly se vyskytují mezi modelovými smlouvami OECD a OSN? 
 
• Jaké hlavní překážky brání harmonizaci přímých daní? 

 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím velmi dobrou až 
dobrou. 

 
 
V Praze dne 5. 9. 2014 
 
 

JUDr. Petr Kotáb 
Katedra finančního práva a finanční vědy 

PFUK 
vedoucí diplomové práce 
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