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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant se ve své práci zaměřil na problematiku daňové soustavy České republiky a otázky 
související s opatřeními pro zamezení dvojího zdanění. Obě tato stěžejní témata diplomové 
práce jsou zpracovávaná velmi často, to však neznamená, že by se jednalo o témata k dalšímu 
zpracování nevhodná. V souvislosti s poměrně dynamickým vývojem obou oblastí považuji volbu 
tématu za vhodnou. 

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

 
Zodpovědné zpracování tématu se neobejde bez spolehlivé znalosti tuzemského, ale částečně 
též unijního daňového práva, stejně tak bez orientace v daňové teorii a ekonomických 
souvislostech. Zvolené téma je spíše obecnější, nevyžaduje tedy bezpodmínečně detailní znalost 
jednotlivých daňových zákonů.  
K tématu je snadno k dispozici dostatek tuzemské i zahraniční odborné literatury, a to jak právní, 
tak ekonomické.  
Co se týká použitých vědeckých metod, v práci se projevuje metoda deskriptivní, ale též metoda 
analytická a metoda komparativní, a to s ohledem na daný typ kvalifikační práce v odpovídajícím 
rozsahu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Předložená diplomová práce obsahuje celkem 3 stěžejní kapitoly, rozumně dlouhý úvod a závěr 
a obligatorní formální náležitosti. Za vhodně zvolené považuji členění hlavních kapitol na dílčí 
podkapitoly. Kapitolu číslo dvě bych raději spojil s kapitolou číslo tři, práce by tak působila 
celistvěji. 
Diplomant doplňuje vlastní text práce několika přílohami, a to včetně poměrně obsáhlého 
návrhu daňové smlouvy. 
Co se týká grafického zpracování textu práce, upřednostnil bych použití totožného vzoru písma 
jak u vlastního textu, tak u poznámek pod čarou a průběžného číslování stran.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předkládanou práci hodnotím vesměs pozitivně. Diplomantovi se podařilo nesklouznout k jindy 
tak obvyklé popisnosti, ke které relativně široké pojetí práce objektivně svádí. V rámci práce 
diplomant prezentuje zajímavý a dobře zdůvodněný pohled na současnou daňovou soustavu 
České republiky a její nedostatky, nebojí se formulovat kritické závěry tam, kde je to namístě.  
Ani z formálního hlediska nemám k práci žádných podstatných připomínek, práce je přehledná, 
prostá překlepů a čtivě zpracovaná. Práce dle mého názoru více než dostatečnou měrou splňuje 
podmínky kladené na daný typ kvalifikačních prací.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce, jak jsou diplomantem definovány v úvodu, lze 
považovat za splněné. 
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Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomová práce je věnována poměrně 
frekventovanému tématu, avšak způsob zpracování 
práce nevyvolává pochybnosti o samostatnosti 
diplomanta při jejím zpracování. 
Velmi obsáhlý (přes 2000 stran textu) protokol ze 
systému Theses.cz upozorňuje na několik dokumentů 
s deklarovanou shodou nad 10 %. Po analýze protokolu 
konstatuji, že tento fakt neovlivňuje původnost práce.  
Shoda je deklarována výhradně u návrhu smlouvy o 
zamezení dvojího zdanění, nikoliv u vlastního textu práce. 
Diplomant nadto v příloze výslovně upozorňuje, že 
využívá současného znění vybraných daňových smluv. 

Logická stavba práce Práce je logicky vystavěna, za vhodnější bych považoval 
pouze sloučení kapitoly číslo dva s kapitolou číslo tři. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Při zpracování diplomové práce vycházel diplomant ze 
spíše užšího okruhu odborné literatury. V případě 
literatury tuzemské nemám připomínek, nedostatkem je 
však absence literatury zahraniční. V práci se mi 
nepodařilo dohledat odkaz na některé elektronické 
zdroje, uvedené v seznamu literatury.  
Formální výtku mám k opakovanému uvádění celé citační 
věty v případě opakované citace téhož díla na téže 
stránce (elegantnější je použít výraz „tamtéž“). 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Vzhledem ke spíše širšímu tématu práce hodnotím 
hloubku provedené analýzy jako velmi dobrou.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Úprava práce je celkově dobrá, připomínky jsou uvedeny 
výše v posudku. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je zcela bez 
připomínek. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Mohl by diplomant stručně objasnit východiska procesu daňové harmonizace na úrovni 
evropského práva a vliv tohoto procesu na daňovou soustavu České republiky? 
 

2) Mohl by diplomant při ústní obhajobě vysvětlit pojem službová stálá provozovna? 
 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou až velmi 

dobrou. 

 
V Praze dne 9. září 2014 
 

 
 
 

_________________________ 
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

oponent diplomové práce 
 
 


