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1. Hodnocení práce (označte křížkem)1:  

 

Kritérium: 

Stupeň hodnocení 

výborně velmi 

dobře 

dobře nevyhovující 

Stanovení cílů práce a jejich naplnění  X   

Vhodnost použitých metod a metodiky  X   

Aktuálnost řešené problematiky X    

Náročnost řešené problematiky  X   

Práce s literaturou a citacemi   X  

Úprava práce (text, grafy, tabulka)  X    

Dodržení Směrnice č. EkF_SME_07_004  X    

Hodnocení zpracování teoretické části práce   X  

Hodnocení zpracování praktické části práce  X   

Využitelnost výsledků práce v praxi   X  

Práce studenta v průběhu zpracování práce  X   

 

2. Další hodnocení a připomínky k práci:   

Autorka si pro svou práci zvolila téma zefektivnění výběru daní, které je v současné době 

velmi aktuální. Pozitivně hodnotím fakt, že si autorka zvolila cestu srovnání s jinými 

evropskými státy, nicméně zajímavé by bylo provést rovněž kompletní analýzu jednotlivých 

nástrojů ve všech státech Evropy, které zavedly elektronickou evidenci tržeb. 

Práce je přehledná a vhodně doplněna o grafy a tabulky. Kvalitu práce však snižují občasné 

nepřesnosti zejména věcného charakteru. Pokud jde o práci s literaturou, zde bych autorce 

doporučil, aby volila spíše ověřené vědecké zdroje, jelikož populistické články v médiích 

mohou někdy obsahovat nepřesnosti či zavádějící informace. 

Nedostatky práce je možné spatřovat v přílišné popisnosti, kdy se autorka zaměřuje spíše na 

pouhý popis jednotlivých faktů, avšak neuvádí již svůj názor. Zase v několika málo 

případech, kdy autorka uvádí své hodnocení dané problematiky, chybí jasná provázanost mezi 

provedenou analýzou a závěry, které autorka odvozuje z této analýzy. 

 

3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce:  
1) Jak hodnotíte připravované zavedení tzv. „účtenkové loterie“? Jedná se dle Vašeho názoru 

o krok správným směrem? 

 

                                                 
1 Jednotlivé body lze podle potřeby podrobněji rozepsat, posudek může být vyplněn i na více stránkách. Posudek vedoucího 

diplomové práce musí být vypracován ve 3 vyhotoveních s vlastnoručním podpisem. 
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2) Existují kromě nástrojů vyjmenovaných ve Vaší práci i jiné nástroje, které by měly vliv na 

efektivitu výběru daní v České republice? 

 

 

4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne):   ano 

  

5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Velmi dobře - 2 

 

Datum a místo vyhotovení posudku:                              Podpis vedoucího práce: 

 

Ostrava, dne 21.8.2017     Michal Kozieł, v.r. 


