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Contribution

Práce je primárně popisného charakteru. První dvě části poměrně obecně diskutují vlastnosti 
daňového systému, se zřetelem na vlastnosti nepřímých daní. Následně diskutuje důvody pro 
zavedení EET v ČR a v dalších zemích, a také s návrhy na zavedení registračních pokladen z 
poloviny 2000's. Podobné studie však vznikly na ministerstvu financí i jinde. Hlavní přidanou hodnotou
je snaha o vlastní výpočet dopadu DPH na základě odhadů elasticit z literatury. Takový výsledek je 
zajímavý a užitečný, na druhou stranu samotný výpočet dopadů tvoří relativně malou část z celé 
práce.

Methods

Metody výpočtu elasticit nejsou hlouběji diskutovány, které jsou přitom pro výsledek rozhodující. 
Samotný odhad dopadů EET je poměrně přímočarou záležitostí, která není nijak technicky náročná. 
Pozitivní je snaha autora vyzdvihnout nejistotu, která je s odhady spojena. Autor dále dává do 
souvislosti s EET pokles šedé ekonomiky, odkazuje se u toho na data od F. Schneidera, nicéně pouhá
time-series evidence napovídá pouze o časové souvislosti, nikoliv o kauzalitě.

Literature

S ohledem na literaturu autor diskutuje relevantní studie z českého prostředí, nevěnuje se však příliš 
empirické literatuře o odhadování dopadů daňových změn, nepodává přehled ustálených metodologií, 
ani jejich přínosy a náklady. Taková diskuse by velmi napomohla kredibilitě celé analýzy.

Manuscript form

Práce je jinak poměrně smysluplně strukturovaná a úroveň manuskriptu odpovídá požadavkům na 
bakalářské práce.

Summary and suggested questions for the discussion during the defense

Předložená bakalářská práce je přepracovanou a doplněnou verzí práce předložené k obhajobě v 
červnu tohoto roku, kterou však komise k obhajobě nedoporučila.
Hlavním pozitivem práce je, že se snaží o posouzení dopadů nástroje, jehož efektivita byla 
předmětem značných diskusí jak mezi politiky, tak mezi občany. Druhým, neméně významným plusem
je, že se autor tentokrát neostýchá přijít s vlastními odhady efektu zavedení EET a názory ministerstva
financí kriticky diskutuje. Díky tomu práci doporučuji k obhajobě.
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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
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