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PředloŽená doktorská disertační práce zpracovává velmi aktuální a významné téma,
kterým jsou právní aspekty daňového plánování v oblasti přímých daní. Daňové plánování,
daňová optimalizace apod. jsou v současné době aktuálními tématy spojenými s bojem ohledně
daňových úniků, daňových rájů apod.

V úvodu disertační práce představuje doktorandkatéma, cíle, strukturu práce' motivační
důvody' které ji vedly ke zpracování daného tématu a metodiku řešení zák|adních problémů
zkoumání.

Disertační práce po formální stránce a i zhlediska rozsahu práce a obsahu řešení
problematiky odpovídápožadavkům kladeným na tento druh prací. Práce je rozdělena do úvodu,
čtyŤ zák|adních okruhů problémů, a to.. teorie, judikatura, komparace, nadnárodní legislativa,
závěru a Seznamu pouŽitých zhatek, Seznamu pouŽitých zdrojů (knihy, elektronické knihy,
sborníky, příspěvky ve sbornících, članky, elektronické články, příspěvky na webu a další
zdroje.

Práce, respektive její části byly konzultovány se školitelkou.

Za pŤinos doktorandky považuji nejen studium domácí a zahtaniční literatury, unijního
práva a judikatury, a|e í to, že využl|a v práci poznatky ze zaltraničních poby.tů realizovaných v
průběhu zpr acov ání pr áce'

Velice kladně také hodnotim zapojení doktorandky během doktorského studia do řešení
vědeckých projektů, a to především do projektu, jehožjedinou řešitelkou byla doktorandka, kdy
tento projekt ji umoŽnil účast na několika konferencí a ziskáni odborné literatury pro právnickou
fakultu, která nebyla u republice dostupná. Jednalo se o projekt ,,Zneužití právajako hanice
daňového plánování..' GA UK č. 92611612016, realizovaný na Právnické faklutě |Univerzity
Karlovy v roce 2017.

Celkově hodnotím disertační práci jako zdařilou, která je přínosem pro poznání v oblasti
ťrnančního práva. Doktorandka podle mého názoru dostatečně osvědčila své schopnosti
teoretické práce a studia, včetně práce s vědeckou literaturou, a|e též schopnost a způsobilost
týo propojovat a interpretovat ve spojení se svými poznatky zplaxe.
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