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Podrobné hodnocení práce:
1. Přístup ke zpracovávanému tématu
(aktivní přístup, pravidelné konzultace, aktivní vyhledávání dostupných zdrojů, …)

Studentka ke zpracování diplomové práce přistoupila velmi pečlivě, veškeré úkoly
plnila v předstihu. Nutno je taktéž ocenit samostatný a aktivní přístup.
2. Cíl práce
(přesnost formulace, pracovní hypotézy, náročnost cíle, …)

Cíl práce je poměrně náročný, je formulován velmi přesně.
3. Přehled literatury
(rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury a stěžejních prací,
využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů, rozbor použitých citací,
syntéza teoretických poznatků a důsledků pro vlastní práci, …)

V přehledu použité literatury lze autorce vytknout omezení se pouze na domácí
literaturu. Různé přístupy k měření vyvolaných nákladů zdanění lze nalézt právě
v zahraniční literatuře. Další výtka směřuje k citacím v práci - v části metodika
autorka neuvádí, zda použitou metodiku navrhla sama, či zda používá již dříve
navržený metodický postup.
4. Volba vhodné metodiky
(přesnost popisu metod, možnost ověřitelnosti výsledků metod, vhodnost metod pro daný cíl,
diskuse volby metod a komparace s jinými přístupy, …)

Metodika je v práci popsána a prezentována velmi vhodným způsobem, pro
měření vyvolaných nákladů zdanění je adekvátním přístupem.

5. Aktuálnost řešeného tématu
(častost výskytu problému, neexistence obvyklého řešení, nedostupnost řešení pro zkoumané
podmínky, očekávaný přínos při splnění cíle, …)

Zvolené téma je velmi aktuální, v současnosti je na mezinárodním poli předmětem
mnoha zkoumání.
6. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti
(prokázání hlubší znalosti problematiky, míra specifických znalostí o problematice, míra
schopnosti správně aplikovat poznatky na konkrétní problém, …)

Práce je velmi náročná na získávání primárních dat pro výzkum. Je nutno ocenit
schopnost autorky tyto data získat a následně je vhodným způsobem využít při
řešení praktické části.
7. Vlastní práce
(hloubka provedené analýzy, dokladování faktů, vhodnost zdrojů dat, ošetření chyb dat, míra
splnění cíle, zodpovězení hypotéz, …)

Vlastní práci lze považovat za velmi zdařilou. Co lze ale autorce částečně vytknout
je, že díky omezení se pouze na domácí literaturu, neprovedla alespoň základní
srovnání s měřeními provedenými v jiných státech.
8. Aplikace zvolených metod
(schopnost aplikace teoretických poznatků, vhodnost použitých vzorků, ošetření chyb a nedostatků
metod, komparace výsledků za využití více metod, zdůvodnění odchylek, …)

Viz bod. 4
9. Závěry a doporučení
(správnost odvozených závěrů, jednoznačnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnění závěrů,
aplikovatelnost doporučení, …)

Autorce lze částečně vytknout, že v závěru čtenář nalézá pouze obecné závěry,
které jsou v podstatě známé. Při formulaci doporučení se opět autorka drží pouze
velmi obecných a všeobecně známých skutečností, ačkoliv na základě svých pečlivě
provedených výzkumů a jejich výsledků by mohla zcela bez obav formulovat svá
vlastní doporučení pro daňovou politiku.
10. Logická stavba práce, formální náležitosti
(správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie, jednoznačnost
a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň, …)

Bez výhrad.

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor
vyjádřit v rámci rozpravy:
Vzhledem k výsledkům provedeného výzkumu, jaké změny by dle Vašeho názoru
měly být provedeny v české daňové legislativě, aby mohlo dojít k výraznému poklesu
vyvolaných nákladů zdanění daňových subjektů?
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