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Základní charakteristika práce. 

Hodnocení potenciálního (imaginárního) investičního projektu, jehož cílem je rozhodnout o 

založení, nebo nezaložení samostatné organizační jednotky. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Záměrem autorky je „zhodnotit úspěšnost Daňové Kobry i s ohledem na výdaje, které jsou nutné 

pro její vlastní chod.“ (str. 8) Tento speciální útvar vznikl v roce 2014 a v současné době funguje 

formou smluvní spolupráce tří státních orgánů (Policie, Finanční správa, Celní správa). Kolegyně 

Bílková uvažuje o zřízení samostatné organizační jednotky a zkoumá ji jako samostatnou 

investici a „cílem práce je zhodnocení investice zřízení složky s názvem Daňová Kobra a 

následné rozhodnutí o tom, zda je vhodné investici realizovat či zamítnout.“ (str. 9). „Cílem 

praktické části je hodnotit můj projekt“ … autorka rozhoduje „o založení, nebo nezaložení 

Daňové Kobry v roce 2014.“ (str. 36) V závěru je konstatováno, že „projekt Daňové Kobry by 

bylo vhodné realizovat i jako samostatný útvar.“ (str. 55) 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Postup řešení vyplývá z obsahu práce a průběh hodnocení investičního projektu je teoreticky 

popsán na začátku třetí kapitoly (str. 19 – 21). Vlastní výklad je kombinací reálných fakt a 

imaginárních představ autorky, ale jeho posloupnost je logická a umožňuje splnit stanovený cíl. 

Hypotézou je, „že čistá současná hodnota projektu Daňová Kobra je kladná.“ (str. 9) V práci je 

vysvětleno použití tohoto ukazatele (část 3.2.1), ale jeho vazba na analyzovanou problematiku 

není uvedena. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Teoretická část obsahuje učebnicový výklad statických a dynamických metod hodnocení 

investičního projektu. V této části textu jsou nefunkčně zařazeny dvě kapitoly, v nichž je popsán 

vznik Daňové Kobry.  Součástí práce být musí a kolegyně Bílková si jejich zařazením trochu 

zjednodušila práci. Praktická část obsahuje vlastní výpočty autorky (svědčí o jejím 

imaginativním nadání), které jsou vloženy do kontextu reálné ekonomiky a hodnocení 

investičního projektu. Výklad je konzistentní, až na zařazení prvních dvou kapitol. 
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Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Struktura práce, až na dvě úvodní kapitoly, je logická. Problémem jsou výdaje investiční 

varianty, protože jde o odhady autorky, které jsou sice podloženy zdroji (např. mzdové výdaje 

vycházejí z nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců…), ale pořád je to jen imaginace. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

V teoretické části jsou popsány jednotlivé metody, které se pro hodnocení investic používají.  

Kolegyně Bílková prokázala dobrou orientaci v metodách hodnocení, ale část teoretického 

výkladu má minimální vazbu na hodnocený investiční projekt. Sama autorka píše: „Bohužel ne 

všechny metody šly v případě mého projektu použít, protože vyšetřování daňových úniků není 

vázáno na tržní cyklus.“ (str. 54) 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Obsahem praktické části je tvorba investičního projektu, tj. vymezení očekáváných výdajů na 

investici a předpokládaných příjmů (uchráněné finance), které jsou prognózovány ve třech 

variantách. Nosnou částí práce je samotné hodnocení investice (str. 51 – 53), které je 

prezentováno formou tabulek.  Z ukazatelů hodnocení investic (popsaných v teoretické části) je 

v zásadě použita pouze čistá současná hodnota. Nepoužití některých ukazatelů (např. výpočet 

vnitřního výnosového procenta) je pouze konstatováno. Vzniká proto otázka – proč jsou u 

tohoto projektu zařazeny do teoretické části? 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Cíl práce byl splněn - na základě potvrzení hypotézy, že „ čistá současná hodnota projektu 

Daňová Kobra je kladná“ (str. 55), autorka doporučuje založit samostatný útvar.  Rozbor 

předpokladů, například daňové mezery (rozdíl mezi očekávaným a skutečným příjmem z DPH), 

svědčí o snaze H. Bílkové co nejvíce se přiblížit k realitě. V závěru bakalářské práce je zmíněn i 

společenský přínos projektu, který je ovšem obtížně kvantifikovatelný. 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

V práci jsou většinou prameny parafrázovány a citací jsem napočítal osm (u některých není 

uvedena strana, např. na straně 47). 
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Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Seznam zdrojů odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné práce na vysokých školách v ČR. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Formální náležitosti práce jsou kvalitně splněny. 

 

 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Doporučuji bakalářskou práci H. Bílkové k obhajobě. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

 Na str. 55 uvádíte: „Problém byl i u vnitřního výnosového procenta, kde výsledný 

ukazatel dosahoval vysokých a komplikovaně interpretovaných hodnot, proto jsem ho 

při interpretaci vynechala.“ Prosím vysvětlit. 

 Objasněte společenský přínos projektu. 

 Jak si vysvětlujte politický odpor proti tzv. kontrolním hlášením. 

 Uveďte konkrétní kauzu v kategorii „Uchráněné finance“. 

 

Datum:  8. 6. 2019 

 

Podpis:  

 


