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PoSUDEK VEDoUcíHo DlPLoMoVÉ pnÁce

Aktuá!nost (novost) tématu

Autorka si za téma své diplomové práce zvo|i|a prob|ematiku z daňové oblasti
finančního práva, která bývá poměrně často zkoumána jak z teoretických, tak
z praktických úh|ů poh|edu. Vzh|edem k ve|mi širokému významu a dopadu správy
daní na široký okruh subjektů jde o stá|e aktuální téma, a to tím spíše, Že k přijetí
nového procesního kodexu došlo před něko|ika |ety. Dop|něním komparačního prvku
nejen ve vztahu ke staré úpravě správy daní, a|e rovněŽ ve vztahu k úpravě S|ovenské
repub|iky autorka dodává tématu širší rozměr, coŽ rovněŽ oceňuji. obecně téma
povaŽuji za vhodně zvo|ené.

Náročnost tématu na teoretické zna|osti, vstupní údaje a jejich zpracování
a použité metody

Zvo|ené téma vyŽaduje pro odpovídající úroveň zpracování především teoretické
zna|osti z ob|asti finančního práva (konkrétně z jeho daňové ob|asti), dá|e pak zejména
z ob|asti práva správního, resp. civi|ního práva procesního. Autorka moh|a čerpat z
poměrně širokého spektra dostupných zdrojů, coŽ ostatně koresponduje se seznamem
pouŽité |iteratury. Pokud jde o vědecké metody' které autorka pouŽívá fiedná se
konkrétně zejména o metodu deskripce, komparace a ana|ýzy), |ze je vzh|edem
k tématu práce povaŽovat za zce|a odpovídající.

Formální a systematické členění práce

Práce je členěna, ved|e úvodu, závěru a dalších standardně poŽadovaných ná|eŽitostí,
do osmi kapito|, které se v někteých případech dále vnitřně č|ení. Po úvodních dvou
kapitolách věnovaných jednak historickému vývoji a obecným aspektům opravných a
dozorčích prostředků nás|edují čtyři kapito|y věnované jednotlivým opravným a
dozorčím prostředkům, přičemŽ největší důraz je k|aden na odvo|ání' coŽ však
rozhodně není na škodu, nebot' je to odůvodněno jeho nejběŽnější praktickou
ap|ikovate|ností. V závěru práce se autorka zabývá vztahem správy daní ke správnímu
soudnictví a komparacívybraných institutů české právní úpravy s úpravou s|ovenskou.
Z h|ediska systematiky tak není autorce co vytknout. Práce působí logicky
uspořádaným a komp|exním dojmem. Pokud jde o formální stránku práce, ta je rovněž
na ve|mi vysoké úrovni.

Vyjádření k práci

Zpráceje patrné, Že se autorka dostatečně seznámi|a s rozhodujícími skutečnostmi ve
vztahu k tématu práce aprokáza|a tak potřebnou orientaci v dané tématice. Po Úvodu,
kde autorka exp|icitně vymezuje hlavní cí|e práce, následuje osm |ogicky uspořádaných
kapito| věnovaných jednot|ivým aspektům opravných a dozorčích prostředků při správě
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daní. Domnívám se, Že autorka po obsahové stránce zcela nap|ni|a poŽadavky k|adené
na zvo|ené téma. Po věcné stránce je práce na ve|mi vysoké úrovni. Jako určitou
poznámku |ze uvést občasné sk|ouzávání k popisnosti. K|adně naopak hodnotím celou
řadu kritických poznámek autorky a její tvůrčí přístup ke zvo|enému tématu. Celkově
tak práci hodnotím jako ve|ice zdaři|ou a domnívám se, že mŮŽe spolu s textem
daňového řádu s|ouŽit jako stručný návod, resp. vodítko pro orientaci subjektů daně
v opravných a dozorčích prostředcích.

Kritéria hodnocení práce

Sp|nění cíle práce Autorka v rámci zpracování práce zce|a nap|ni|a
cí|e, ktený si v úvodu práce stanovila.

Samostatnost při zpracován í
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce..
v systému Theses.cz

Mám za to, Že autorka dip|omové práce přistoupi|a
ke zpracování práce samostatně. Na základě
vyhodnocení podobnosti práce v systému
Theses.cz |ze uvést, že by|o na|ezeno 1 10
dokumentů vykazujících shodu, nicméně na
zák|adě namátkové kontro|y (vyhodnocení je
v rozsahu 2 046 stran) se jedná budto o citované
zdroie' nebo o termino|ooii právních předpisů.

Logická stavba práce Pokud jde o systematickou stránku a |ogickou
stavbu, práce působí uspořádaným a ve|mi
vvváŽenÝm doimem.

Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazy čné |iteratury) včetně
citací

V práci autorka využívá široký poznámkový aparát
(ce|kově 189 poznámek pod čarou v rámci textu)'
Práce s |iteraturou je na ve|mi dobré úrovni, jedná
se přitom téměř vý|učně o zdroje v českém a
s|ovenském jazyce, což vychází ztématu práce.
Citace odpovídaií citační normě.

HIoubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

H|oubku provedené ana|ýzy |ze ve vztahu k tématu
povaŽovat za zce|a adekvátní.

Uprava práce (text, grafy,
tabulkv)

Upravu práce z formá|ního hlediska hodnotím jako
ve|mi kva|itní'

Jazyková a sty|istická úroveň Pokud jde o jazykovou a stylistickou stránku, je
práce na výborné úrovni. Drobné nedostatky jsou
obsaŽenV pouze ve|mi výiimečně.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

1) Na str. 25 autorka ve vztahu ke splatnosti v rámci náhradní |hůty uvádí, že ,je spatřována
určitá podobnost právě s odkladným Účinkem,.. Jaké spo|ečné rysy a jaké rozdí|y z hlediska
materiálního a formá|ního oba instituty pod|e autorky vykazují?

2) Setka|a se autorka v rámci komparace české úpravy s úpravou slovenskou s něktenými
inspirativními aspekty, které by moh|y být převzaty do české Úpravy?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhaiobě

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

NavĚený klasifikační stupeň Dio|omovou oráci hodnotím iako vÝbornou.
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