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Základní charakteristika práce. 
Bakalářská práce se teoreticko-analytickým dílem, který si položilo nelehký úkol vyhodnotit intervenci 
státu spočívající ve vytvoření organizačního spojení útvarů státu za účelem vyšší daňové výtěžnosti a 
odhalení daňových úniků. Práce pracuje s klasickým metodologickým aparátem hodnocení investic a 
aplikuje na relativně virtuální změnu organizační struktury složek státu. 

 
KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

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

Práce má jednoznačně definovaný cíl a metodologie odpovídá definovanému cíli.  
Studentka si dala za cíl vyhodnotit smysluplnost popsané intervence a musela se vypořádat 
v identifikování efektů a aplikaci klasických přístupů korporátních financí na relativně nestandardní 
případ.  
Studentka musela pro možnost uchopení problému přijmout několik předpokladů, nicméně považuji 
její vložení předpokladů za velmi citlivé a umožňují formulaci problému a jeho evaluační uchopení.  
V obecné rovině byl cíl práce naplněn a závěry odpovídají položenému cíli.   

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

Studentka využila vhodných metod k definovanému cíli a jejich provedení je optimální a správné.  
 
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 
text konzistentní celek? 

Práce je zajímavým a čtivým dílem, ve kterém jsou jednotlivé části pojaty přiměřeně, jejich proporce 
jsou vyvážené a jako celek působí bakalářská práce konzistentním dojmem.  

 
 
Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 
strukturu? 

Ano. 
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OBSAH PRÁCE 
 
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 
autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 
Teoretická část je soustředěna na vymezení předmětu hodnocení, a to na specifikaci útvaru Daňové 
Kobry a následně na metodologii práce – tedy na metody hodnocení – lze vyzdvihnout především 
komplexnost zpracování a ucelenost výkladu. Metodologická kapitola podobného typu je pro 
studenty obvykle velmi náročná, jelikož se jedná o velmi široké téma s velkým množstvím vnitřních 
vazeb – studentka se tohoto úkolu zhostila poměrně dobře – místy je zpracování velmi široké na úkor 
hloubky výkladu.  

 
Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 
práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 
 Praktická část práce ukazuje způsob vyhodnocení a je hlavním naplněním cíle práce – je nezbytné 
vyzdvihnout, že studentka se zhostila velmi komplikovaného úkolu velmi dobře – složitost je 
především v přiměřeném uchopení problému, vymezení proměnných a citlivém vložení předpokladů. 
Škoda, že v textu neprodala obrovskou náročnost, se kterou se musela vypořádat a množství 
analytické práce, které stojí i za selekcí přiměřených proměnných.  

 
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). 

Ano.  
 

 
 

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.) 

Práce je po stránce rozsahu přiměřená. 
 

 
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 
literatura, datové zdroje, práce je zpracována v návaznosti na obsáhlou rešerži literatury (což je 
patrné ze samotného textu). 

Studentka použila i vhodné zdroje, nicméně nelze nevytknout, že se mohla soustředit více i na 
kvalitní zahraniční odborné zdroje.  

 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 
příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jak grafická úprava, tak i stylistická úroveň práce je na dobré úrovni. 
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Další poznámky 

 
 

 
Celkové hodnocení práce 

Práce je jak po věcné, tak i formální stránce velmi dobrá. Studentka pracovala velmi aktivně, ale 
především velmi samostatně.  

  
Otázky a náměty k obhajobě 

1) Diskutujte závěry práce nejen v kontextu finančních efektů, ale i společenského impaktu.  
2) Kde vidíte rizikové parametry modelu hodnocení. 

 
Datum:  
 
Podpis:  


