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1.

Aktuá!nost(novost)tématu
Autorka si za téma své diplomovépráce zvo|i|aprob|ematiku
z daňovéoblasti
práva, která bývá poměrně často zkoumána jak z teoretických,tak
finančního
z praktickýchúh|ůpoh|edu.Vzh|edemk ve|miširokému
významua dopadu správy
jde o stá|eaktuálnítéma,a to tímspíše,Že k přijetí
danína širokýokruhsubjektů
novéhoprocesního
kodexudošlopřed něko|ika|ety.Dop|něním
prvku
komparačního
nejenve vztahuke staréúpravěsprávydaní,a|erovněŽve vztahuk úpravěS|ovenské
repub|ikyautorkadodává tématuširšírozměr,coŽ rovněŽoceňuji.obecně téma
povaŽuji
za vhodnězvo|ené.

2.

Náročnosttématu na teoretickézna|osti, vstupní údaje a jejich zpracování
a použité
metody
Zvo|enétéma vyŽadujepro odpovídající
úroveňzpracovánípředevšímteoretické
práva(konkrétně
zna|ostiz ob|astifinančního
z jehodaňovéob|asti),
dá|epak zejména
z ob|astipráva správního,resp. civi|ního
práva procesního.
Autorkamoh|ačerpatz
poměrněširokého
spektradostupných
zdrojů,
coŽostatněkoresponduje
se seznamem
pouŽité|iteratury.
Pokud jde o vědeckémetody'kteréautorkapouŽíváfiedná se
konkrétnězejménao metodudeskripce,komparacea ana|ýzy),|ze je vzh|edem
k tématupráce povaŽovatza zce|aodpovídající.

3.

Formálnía systematickéčleněnípráce
Práce je členěna,
ved|eúvodu,závěrua dalších
standardněpoŽadovaných
ná|eŽitostí,
do osmi kapito|,kterése v někteýchpřípadech
dále vnitřněč|ení.
Po úvodních
dvou
kapitoláchvěnovanýchjednakhistorickému
vývojia obecnýmaspektům
opravnýcha
dozorčíchprostředkůnás|edujíčtyři kapito|yvěnovanéjednotlivýmopravnýma
přičemŽnejvětšídůrazje k|aden na odvo|ání'coŽ však
dozorčímprostředkům,
rozhodně není na škodu,nebot'je to odůvodněnojeho nejběŽnější
praktickou
ap|ikovate|ností.
V závěruprácese autorkazabývávztahemsprávydaníke správnímu
soudnictví
a komparacívybraných
právníúpravy
institutů
české
s úpravou
s|ovenskou.
Z h|ediska systematikytak není autorce co vytknout. Práce působílogicky
uspořádaným
a komp|exním
dojmem.Pokudjde o formální
stránkupráce,ta je rovněž
na ve|mivysokéúrovni.

4.

Vyjádřeník práci
Zpráceje patrné,
Že se autorkadostatečně
seznámi|as rozhodujícími
skutečnostmi
ve
vztahuk tématupráce aprokáza|atak potřebnouorientaciv danétématice.Po Úvodu,
kde autorkaexp|icitně
vymezujehlavnící|epráce,následujeosm |ogickyuspořádaných
jednot|ivým
kapito|věnovaných
aspektům
prostředků
opravných
při správě
a dozorčích

daní.Domnívám
se, Že autorkapo obsahové
poŽadavky
stráncezcela nap|ni|a
k|adené
na zvo|enétéma.Po věcnéstránceje práce na ve|mivysokéúrovni.Jako určitou
poznámku|zeuvéstobčasné
sk|ouzávání
k popisnosti.
K|adněnaopakhodnotím
celou
její
poznámekautorkya
přístupke zvo|enému
řadu kritických
tvůrčí
tématu.
Celkově
jako ve|icezdaři|oua domnívámse, že mŮŽe spolu s textem
tak práci hodnotím
daňovéhořádu s|ouŽitjako stručný
návod,resp.vodítkopro orientacisubjektů
daně
prostředcích.
v opravných
a dozorčích
5.

Kritériahodnocenípráce
Sp|nění
cílepráce

Autorka v rámci zpracovánípráce zce|a nap|ni|a
cí|e,ktenýsi v úvoduprácestanovila.
Samostatnostpři zpracování
Mám za to, Že autorkadip|omové
práce přistoupi|a
tématu
včetně
zhodnocení
ke zpracovánípráce samostatně.Na základě
o vyhodnocení
vyhodnocení podobnosti práce v systému
,,Protoko|u
podobnostizávěrečné
práce.. Theses.cz |ze uvést, že by|o na|ezeno 110
v systému
Theses.cz
dokumentůvykazujícíchshodu, nicméně na
zák|adě namátkovékontro|y (vyhodnoceníje
v rozsahu2 046 stran)se jedná budto o citované
právních
předpisů.
zdroie'neboo termino|ooii
Logickástavbapráce
Pokud jde o systematickoustránku a |ogickou
stavbu, práce působí uspořádaným a ve|mi
vvváŽenÝm
doimem.
práci
(vyuŽití
Práce s |iteraturou
V
autorkavyužíváširokýpoznámkovýaparát
cizojazyčné|iteratury)
včetně (ce|kově189 poznámekpod čarouv rámci textu)'
je na ve|midobréúrovni,
jedná
citací
Práce s |iteraturou
se přitom téměř vý|učněo zdroje v českéma
s|ovenskémjazyce, což vychází ztématu práce.
Citaceodpovídaií
citační
normě.
provedené
HIoubka
ana|ýzy H|oubkuprovedenéana|ýzy|ze ve vztahuk tématu
(vevztahuk tématu)
povaŽovatza zce|aadekvátní.
Uprava práce (text, grafy, Upravu práce z formá|níhohlediska hodnotímjako
tabulkv)
ve|mikva|itní'
Jazykováa sty|istickáúroveň Pokud jde o jazykovoua stylistickoustránku,je
práce na výbornéúrovni.Drobnénedostatky
jsou
obsaŽenVpouzeve|mivýiimečně.
6.

Připomínkya otázky k zodpovězenípři obhajobě

1) Na str.25 autorkave vztahuke splatnosti
v rámcináhradní
|hůty
uvádí,že,je spatřována
určitápodobnostprávě s odkladnýmÚčinkem,..
Jakéspo|ečné
a
z hlediska
rysy jakérozdí|y
materiálního
a formá|ního
oba institutypod|eautorkyvykazují?
2) Setka|ase autorkav rámci komparacečeskéúpravys úpravouslovenskous něktenými
inspirativními
aspekty,kteréby moh|ybýtpřevzatydo českéÚpravy?
práce
Doporučení/nedoporučení
k obhaiobě
NavĚený klasifikační
stupeň
V Prazedne 9. května2016

prácik obhajobě.
Doporučuji
diplomovou
Dio|omovou
orácihodnotím
iakovÝbornou.
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