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Ing. Monika Hodinková je studentkou doktorského studijního programu Ekonomika a management na 
Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Ve své publikační činnosti se dlouhodobě 
věnuje otázkám spojeným se zdaňováním, resp. řízení daňové povinnosti podniků. Je 
autorkou/spoluautorkou čtyřech článků ve vědeckých časopisech (z toho jeden je indexován v databázi 
SCOPUS) a autorkou/spoluautorkou patnácti příspěvků v recenzovaných sbornících, které jsou 
výstupem vědeckých konferencí, případně workshopů. 
 
Předložená disertační práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol a v souladu se zadáním i uzancemi 
zahrnuje všechny části, které má tento typ vědeckých prací obsahovat. 
 
K vybraným částem disertační práce připojuji následující komentáře, doporučení a dotazy: 
 
Aktuálnost tématu disertační práce 
Zvolené téma disertační práce – tax management – je bezesporu tématem vysoce aktuálním, což se 
odráží rovněž ve velkém počtu odborných publikací zaměřených na tuto oblast ze strany teorie i praxe, 
a to jak v mezinárodním, tak i národním kontextu. Lze tedy konstatovat, že výzkum vybraných 
aspektů řízení daňové povinnosti je z hlediska potenciálu dalších výzkumných výsledků tématem 
relevantním. 
  
Analýza současného stavu poznání 
Autorka se opírá o rozsáhlou rešerši vycházející převážně z odborných článků indexovaných v 
databázích ScienceDirect, Scopus a EBSCO, což zaručuje, že současný stav řešené problematiky 
(kapitola 3) vychází z relevantních a aktuálních zdrojů. 
 
Teoretický přehled považuji z hlediska vymezeného cíle disertační práce za vhodně strukturovaný a 
obsahově konzistentní. V první části analýzy se autorka věnuje významu malých a středních podniků 
z pohledu české i evropské ekonomiky, aby následně zaměřila svoji pozornost na Tax Management 
s důrazem na optimalizaci daňové povinnosti. Ten uvádí do kontextu teorie finančního řízení podniku. 
Velmi oceňuji shrnutí výsledků literární rešerše uvedené na str. 86, ze kterého jednoznačné vyplývá, 
které aspekty řízení daňové povinnosti podniku jsou předmětem výzkumů na světové, evropské i 
národní úrovni, a které v sobě skrývají potenciál nových přínosů pro rozvoj vědního oboru.  
 
Splnění cíle disertační práce a postup jeho naplňování 
 
Hlavním cílem disertační práce je „inovace postupů a metodik, které umožní optimálním způsobem 
řídit daňovou povinnost u malých a středních podniků působících v ČR“ (viz zadání DP). Poněkud 
matoucím dojmem působí definování hlavního cíle práce různým způsobem na str. 13. V první větě je 
uvedeno, že „cílem disertační práce je inovace postupů a metodik, které povedou k efektivnímu řízení 
daňové povinnosti u malých a středních podniků“, avšak v poslední větě odstavce se hovoří o „návrhu 
metodiky, která umožní optimálním způsobem řídit daňovou povinnost u MSP působících v ČR“. 
Otázkou v této souvislosti je, zda se doktorandka věnovala inovaci stávajících metodik, nebo návrhu 
původní metodiky? Jak je ze strany autorky interpretována „optimalizace řízení daňové povinnosti“, 
resp. její „efektivní řízení“?  
 
Na vymezení hlavního cíle navazuje definování cílů dílčích, což lze považovat za standardní postup. 
 



Cíl disertační práce je naplňován v následujících krocích: 
1) V kapitole 4.1 se autorka zabývá identifikací bariér malých a středních podniků v ČR. Za 

tímto účelem realizovala celkem 10 nestrukturovaných hloubkových rozhovorů s akcentem na 
tematické oblasti, které jsou z hlediska naplnění cíle DP klíčovým předmětem zájmu, tj. 
legislativní aspekty, řízení daňové povinnosti, zodpovědnost za řízení daní a role daňových 
poradců. Kladně hodnotím způsob vyhodnocení hloubkových rozhovorů, tedy využití metody 
otevřeného a axiálního kódování (str. 93), a následnou diskusi výsledků, ze které vyplývá, že 
MSP se v ČR dlouhodobě potýkají se srovnatelnou množinou problémů. 

2) Kapitola 4.2 je zaměřena na identifikování klíčových faktorů, které nejvíce ovlivňují řízení 
daňové povinnosti u MSP v ČR. Sběr primárních dat v tomto případě probíhal formou 
dotazníkového šetření (viz Příloha 2). Otázkou je, zda všechny do dotazníku zahrnuté otázky 
přispívají k naplnění výzkumného záměru, resp., zda některé dotazy nemohly být formulovány 
tak, aby podaly přesnější obraz zkoumaného tématu. Příkladem může být otázka 7, kde by mě 
jako výzkumníka zajímalo, které nástroje řízení daňové povinnosti podniky znají, a které 
aktivně využívají. Primární data byla zpracována nekonvenčně optimalizační technikou 
VizRank. Namístě je tedy položit otázku, proč nebyly aplikovány standardní metody popisné 
statistiky a analýzy kategoriálních dat? Jaké výhody VizRank nabízí?   

3) Výsledky kapitoly 4.2 jsou východiskem pro návrh metodiky řízení daňové povinnosti MSP 
s označením MSP Tax Management (kapitola 4.3). Struktura metodiky a charakteristika jejích 
částí jsou patrné z obrázku 28 (str. 130) a následně z kapitoly 4.3.1. Oceňuji snahu autorky 
ověření navržené metodiky v praxi a to i přesto, že práce vzhledem k riziku úniku citlivých dat 
neprezentuje konkrétních data. Využití metody případové studie i na fiktivních datech by 
v tomto kontextu bylo více než přínosné. 

 
Formální stránka disertační práce 
Z hlediska formálních náležitostí a jazykové úrovně předložená disertační práce splňuje požadované 
standardy. 
 
Význam disertační práce pro praxi a vědní obor, závěr 
Domnívám se, že výsledky předložené disertační práce přispívají k lepšímu poznání otázek spojených 
s řízením daňové povinnosti v podmínkách MSP ČR a jsou tak příspěvkem pro rozvoj vědního oboru i 
praxe. Z tohoto důvodu práci  
 

doporučuji 
 

k obhajobě před příslušnou komisí a v případě jejího úspěšného průběhu doporučuji, aby byl Ing. 
Monice Hodinkové udělen vědecký titul philosophiæ doctor (Ph.D.). 
 
 
 
V Brně dne 18. prosince 2014 
                                                                               
 

  doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Fakulta podnikatelská 


