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Aktuálnost (novost) tématu
Diplomantka si za téma diplomové práce zvolila téma, které lze považovat za stále živé
a aktuální, Judikatura Nejvyššíhosprávního soudu bývá zpravidla analyzována
z kvalitativního, nikoliv kvantitativního pohledu, V tomto ohledu je diplomová práce
ojedinělá. Nutno současně dodat, že kvantitativní analýza judikatury se pohybuje spíše
na hraně právních věd a toto netradiční pojetíje lehce diskutabilní. Volbu tématu přesto
oceňuji a práce můžebýt nepochybně velmi přínosná.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použitémetody

Diplomantkou zvolené téma vyžaduje pro odpovídajícíúroveň zpracování především
teoretické znalosti z oblasti teorie práva, finančního práva a dále z oblasti práva
správního. V rámci kvantitativní analýzy je potřebné rovněž využítmimoprávní znalosti
a schopnosti technického a statistického rázu. Vzhledem k tomu, že úhel zkoumání je
ojedinělý, musela diplomantka k někteným pasážímpráce přistupovat tvůrčíma časově
náročným způsobem, Nicméně, v ryze právních pasážíchpráce autorka měla
k dispozici dostatečnéspektrum literatury a jiných pramenů. Diplomantka vycházela
především z metody kvantitativního výzkumu, v rámci ryze právních částípráce jsou
použity tradičnímetody deskripce, analýzy a syntézy. Uvedené metody lze vzhledem
k tématu práce považovat za adekvátní.

Formální a systematické členěnípráce
Vedle úvodu, závěru a dalšíchtradičníchčástíse práce vhodně členído čtyř kapitol,
které se následně vnitřně člení.Po úvodu následuje první kapitola věnovaná významu
judikatury v Čn. Druhá kapitola se zabývá rozhodovací činnostíNSS v obecné rovině.
Třetí kapitola pojednává teorii daní a daňovém systému a čtvrtá kapitola je věnována
analýze vybraných judikátů. Osobně vnímám určitou nekonzistentnost práce jednak
v tom, že název ne zcela koresponduje s jejím skutečným obsahem (zqm.kapitola 3),
jednak v tom, že je práce uchopena dvojím způsobem - jedná se o kombinaci
kvantitativního výzkumu judikatury a obecných pojednání o základních aspektech daní
jako takových. Některé části práce dle mého názoru postrádají adekvátní hloubku
analýzy, Z hlediska formálního členěnínemám k předloženépráci podstatnějších
výtek.

Vyjádření k práci
Diplomová práce je po obsahové a věcné stránce na vysoké úrovni. Z textu práce je
patrné, že si diplomantka osvojila potřebné znalosti pro sepsání diplomové práce na
zvolené téma. Je ve|mi chvályhodné, že se dip|omantka rozhodla k natolik tvůrčímua
časově náročnémupřístupu k práci. Jako určitýnedostatek osobně vnímám lehkou
nekonzistentnost systematiky a obsahu práce a současně místnínevyrovnanost
hloubky analýzy. Za drobný nedostatek lze dále označit občasnénedůslednosti
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formálního charakteru, případně občasnéjazykové a stylistické nedostatky. Nicméně,
uvedené nedostatky jsou do značnémíry kompenzovány osobitým přístupem
diplomantky k práci. Ačkoliv tedy navrhuji hodnocení známkou ,,velmi dobře", v případě
velmi kvalitní ústníobhajoby se nebráním ani hodnocení známkou,,výborně",
5,

Kritéria hodnocení práce

Lze konstatovat, že cíle své práce

Splnění cíle práce

Samostatnost při zpracování

splnila.

Diplomantka prokázala,

diplomantka

že si osvojila

potřebné

pro samostatné a tvůrčí
zpracování diplomové práce na dané téma. Na

tématu včetně zhodnocení znalosti

a schopnosti

o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce" základě vyhodnocení podobnosti práce v systému
Theses,cz lze konstatovat, že bylo nalezeno 300
v systému Theses,cz
podobných dokumentů s nízkou mírou podobnosti.
Jedná se však zásadně o označování a citování
právních předpisů.
Práce po této stránce působípoměrně vyrovnaným
Logická stavba práce
a systematickým dojmem. Určitévýtky jsou
,,Protokolu

uvedenv výše.
s literaturou (využití Diplomantka podle seznamu literatury vycházela
cizojazyčnéliteratury) včetně z poměrně širokézákladny zdrojů, přičemž jsou
zastoupeny prakticky výlučně českézdroje, což je
citací
vzhledem k tématu práce pochopitelné. Použité
citace isou v souladu s citačníminormami.
Hloubka provedené analýzy Hloubku provedené analýzy lze ve vztahu k tématu
považovat za zcela dostačuiící.
(ve vztahu k tématu)
Uprava práce (text, grafy, Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni.
Za určiténedostatky lze považovat např. občasné
tabulky)
neukončovánípoznámek pod čarou tečkami,
,í08, lehce rušivě působí
nadbytečná je pozn. č.
ponechávání hypertextových odkazů, místy
chybějící mezery (např. na str, 34 před hodnotou
,,32", souběžná citace na str. 25 oznaóená jako
.5758'atd. Obecně však práce působípřehledně.
Po této stránce je práce rovnéžna velmi dobré
Jazyková a stylistická úroveň
úrovni. Nedostatky jsou obsaženy spíševýjimečně
(např. chybějícíčárka za ,,NSS" na str. 8, ,,od roku
2003 až 2014" na str. 14, chybějící slovo ,,se" na
konci str. 20, používánípojmu ,,daně zpříjmu"
namísto ,,daně z příjmů" např. na str, 22, ,,bylo" na
str. 25, chybějící slovo ,,zákona" v pozn. č. 21, ,,silní
vliv" na str. 29, atd.

Práce

6,

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
1) Jaký stěžejnípraktický přínos pro činnost soudů při rozhodování daňových sporŮ
podle autorky práce přináší? Hodlá se autorka analýzou judikatury NSS zabývat i
v budoucnu z obdobného nebo jiného úhlu pohledu? Je autorka seznámena s tím, zda
NSS vede svou vlastní evidenci rozhodovací činnosti, příp., které aspekty jsou zde
evidovány?

2) Setkala se diplomantka

veřejně přístupnými statistikami rozhodovací činnosti
soudů obdobného postavení v daňových záležitostech v zahraničí,příp. na úrovni
SDEU?
s
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Doporučení/nedoporučenípráce
k obhaiobě
Navržený klasifikačnístupeň

Doporučuji diplomovou práci obhajobě.

Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou.
Při precizním průběhu ústníobhajoby se však
nebráním ani hodnocení výborně.

V Praze dne 7. ledna 2016

, Roman Vybíral, Ph,
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