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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and 
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 

Petr Mach se ve své práci zabývá elektronickou evidencí tržeb (EET) a jejím nedávným zavedením v 

České republice. Práce je z velké části popisného charakteru a poskytuje komplexní přehled EET. 

Hlavním přínosem práce má být analýza dopadu na daňový přínos a šedou ekonomiku, která 

vzhledem k nedávnému zavedení EET nebyla v rigorózní podobě zatím provedena.  

V původní verzi práce, kterou Petr Mach v červnu 2018 neobhájil, však tato analýza víceméně 

chyběla, opírala se pouze o prezentaci odhadu zvěřejněného ministerstvem financí či data získaná z 

dalších zdrojů na žádost autora. Vlastní analýza dat chyběla a práce byla postavena na jednoduchých 

základních metodách a ukazovala vývoj jednotlivých proměnných v čase, což neumožňuje odhadnout 

dopad EET. 

V nové verzi práce autor do značné míry zapracoval připomínky z posudků a od komise u červnové 

státní zkoušky. Jedná se především o následující změny: 

- Doplnění vlastní analýzy dopadu EET na daňové inkaso, konkrétně za použití elasticity příjmů 

z DPH, a porovnání výsledku s odhadem ministerstva financí. 

- Detailnější rozpracování přehledu literatury analyzující dopady podobných politik v jiných 

zemích doplněné vysvětlením, proč danou metodu nelze použít v ČR. 

- Mimo citací z lokálních médií a státní správy doplnění referencí na odbornou literaturu, které v 

původní verzi práce chyběly. 

 
 
Methods 

Jak již bylo zmíněno, první část práce je především popisná. V další části práce autor představuje 

krátkou analýzu odhadu dopadu EET za využití elasticity příjmů DPH. V analýze používá tři různé 

odhady této elasticity z existujících studií zaměřujících se na toto téma v ČR. Obecně je odhadování 

dopadu politik jako EET složité, vzhledem k tomu, že bývají zavedeny v jeden časový moment v celé 

zemi. Pro odhadnutí dopadu EET by bylo možné například porovnání sektorů, které se EET účastní a 

které zatím nikoliv, i když by taková analýza měla jistá omezení. Autor v práci tuto možnost uvádí a 

vysvětluje, že není možné ji z důvodu nedostupnosti dat zatím použít.  

 
 
Literature 

Autor pracuje se zdroji z lokálních médií a státní správy, které správně cituje. V nové verzi práce také 

doplnil reference na odbornou literaturu studující dopad obdobných daňových politik zavedených v 

jiných zemích.  
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Práci by posílilo, kdyby autor přidal samostatnou sekci věnující se obecně metodám, které se 

používají pro odhadování dopadů různých politik (kromě konkrétních příkladů z literatury týkající se 

elektronické evidence tržeb). Tato část v práci chybí. 

 
 
Manuscript form 

Práce je napsána přehledně a strukturovaně, tabulky a grafy jsou jasně označené. V nově doplněném 

textu na mnoha místech chybí interpunkce, což činí čtění práce obtížnějším. 

 
 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 

Přes nedostatky popsané výše se domnívám, že nová verze této bakalářské práce splňuje nároky na 

bakalářskou práci na IES FSV UK a doporučuji hodnocení D.  

 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 20 

Methods                       (max. 30 points) 15 

Literature                     (max. 20 points) 10 

Manuscript Form         (max. 20 points) 17 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 62 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) D 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 

TOTAL GRADE 

91 – 100 A 

81 - 90 B 

71 - 80 C 

61 – 70 D 

51 – 60 E 

0 – 50 F 

 


