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Cílem práce je analytickou metodou zhodnotit v rámci stávající české 
právní úpravy aktuální problémy nezákonného krácení daní, resp. zneužití 
práva v souvislosti s daňovou povinností. Analýza se zaměří na daň 
z příjmů a daň z přidané hodnoty. Práce dále podá analýzu právní úpravy 
pravomocí orgánů veřejné správy (především daňové správy) směrem 
k potírání těchto nežádoucích jevů. Při analýze budou použity právně-
hermeneutické metody výkladu právních předpisů, zohledněna bude také 
judikatura. Výsledky obou analýz budou syntetizovány a vzájemně 
konfrontovány s cílem navrhnout možná zlepšení směrem k potírání 
analyzovaných daňových úniků v ČR. Navrhovaná řešení budou 
zdůvodněna. 

Vedoucí diplomové práce JUDr.Jana Janderová Ph.D., konzultant  JUDr.Mgr. Radovan Kužel, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti X   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu  X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací   X  
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky: po formální stránce diplomová práce obsahuje nepřesnosti, zejména gramatické 
a stylistické chyby. 
 



Otázka k obhajobě: jaký je názor diplomanta na snižování daňových úniků z obecného 
pohledu. Zda je účinnější snižování sazeb, a nebo precizující úprava podmínek pro správu 
daní, zejména úpravu daňového případně trestního práva. 
 
Poznámka vedoucí diplomové práce – diplomová práce byla po celou dobu vedena 
konzultantem, který zároveň vypracoval tento posudek. Vedoucí se s prací důkladně 
seznámila a uplatnila své připomínky před jejím odevzdáním, jichž vlnou většinu studentka 
v práci akceptovala. Vzhledem k tomu, že vedoucí práci považuje za kvalitní, neb trpí pouze 
drobnými formálními vadami, navrhuje níže uvedený klasifikační stupeň. 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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