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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Pavel Vajrauch 

Číslo studenta:  E14089 

Název bakalářské práce:  Postavení Finanční správy v oblasti správních deliktů 

Cíl práce: Cílem práce je na základě teoretických poznatků a praktických zkušeností analyzovat 
a vyhodnotit situaci v oblasti Finanční správy na území České republiky s důrazem na 
oblast správních deliktů. Pomocí empirického výzkumu zjistit stávající situaci, určit 
možnosti na úrovni územních pracovišť a po vyhodnocení stávající situace navrhnout 
zlepšení. 

Vedoucí práce: Ing. Jan Fuka, Ph.D. 

Studijní program: Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2017/2018 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      
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Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     

Ostatní připomínky k práci 
Bakalářská práce se zabývá Finanční správou České republiky s důrazem na problematiku správních deliktů. 
V úvodní části práce jsou definovány základní pojmy spojené se zkoumanou problematikou a zároveň je autorem 
stručně představena užitá metodologie. Následně je popsáno postavení Finanční správy České republiky a to 
včetně uvedení hierarchie jejích orgánů. Další kapitola otevírá praktickou část, ve které je popsáno územní 
pracoviště ve zvolené obci, po které následuje empirický výzkum, analýza vybraných správních deliktů, 
vyhodnocení a návrhy na zlepšení. 
Autor práce se rozhodl pro zpracování poměrně nového tématu, což s sebou kromě výhody spočívající v určité 
originalitě, přináší také některé nevýhody. Jako příklad bych uvedl ne úplně optimální situaci v oblasti 
teoretických podkladů pro zpracování zejména rešeršní části. Autor i přesto prokázal, že je schopen se 
v problematice i na základě omezených dostupných zdrojů zorientovat, což oceňuji. Teoretická část, která by 
mohla mít (i přes uvedené) poněkud hlubší rozměr, směřuje k volbě tří správních deliktů, jejich analýze, 
zhodnocení a navržení zlepšení. Volba správních deliktů (tři nejčastější) byla provedena na základě komunikace 
s odborníkem z praxe stejně tak, jako zpracování analytické části práce. To přineslo bakalářské práci praktický 
rozměr. Preferoval bych ale větší důraz na analytickou část a zejména na zpracování návrhů na zlepšení, které 
mají spíše obecný charakter. Práce má víceméně logickou stavbu, po stránce formální by mohla být zpracována 
pečlivěji, ale neshledávám zásadnějších pochybení. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
klasifikací D.         

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Dle systému Theses vykazuje práce nejvyšší míru podobnosti 0%. V tomto ohledu je práce v pořádku.      

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Jedna z oblastí správních deliktů, kterou se v práci zabýváte, jsou správní delikty o elektronické evidenci 
tržeb. Jedná se o poměrně diskutovanou problematiku. Jak byste zhodnotil pozitiva a negativa zavedení EET 
v České republice?  
2. V teoretické části práce zmiňujete státní službu jako nástroj profesionalizace veřejné správy. Zhodnoťte 
význam státní služby kontextu Finanční správy České republiky. 
 
 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: D 
 

V Pardubicích 15.5.2018 

Podpis  ..................................................................  


