
UNIVERZITA KARLOVA
Filozofická fakulta

Zápis o části státní bakalářské zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2018/2019

Jméno a příjmení studenta: Hana Bílková

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologicko-ekonomická studia

Zadavatel práce: Katedra sociologie (21-KSOC)
Název práce: Hodnocení týmu Daňové Kobry

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Ing. Martina Sieber, Ph.D.
Oponent(i): doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Datum obhajoby : 17.06.2019 Místo obhajoby : Praha
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zabývala hodnocením investičního projektu – týmu Daňové Kobry; v
praktické části byl proveden investiční plán. Doc. Vlček shrnul
posudek vedoucí (dr. Sieber, navrhuje velmi dobře) a svůj vlastní
(navrhuje rovněž hodnocení velmi dobře). Doc. Vlček poukázal ve
svém oponentském posudku mj. na to, že výklad v textu je
kombinací fakt a imaginace autorky. Jeho hlavní výtka spočívá v
tom, že z teoretických východisek lze aplikovat jen určitou část.
Otázkou je také impakt hodnocených aktivit nejen z hlediska
ekonomického, ale i společenského – zda vůbec povede činnost
Daňové Kobry k nějakému potrestání viníků. Nakonec se
diplomantky otázal na motivaci k volbě tématu textu. Hana Bílková
uvedla, že motivací byla její praktická zkušenost z finanční správy. V
návazné diskusi se hovořilo o otázce kontrolních hlášení. K tomu
diplomantka uvedla, že tato hlášení ukazují na vazby mezi
jednotlivými subjekty a tím pádem by mohly vést k odhalení
významu konkrétních politických aktérů. Vysvětlila, že v diskusi
závěrů práce byla interpretace tohoto aspektu vynechána po diskusi s
vedoucí z toho důvodu, že výsledná percentuálně hodnota byla
extrémně vysoká a obtížně interpretovatelná. Zároveň – v návaznosti
na oba posudky – byl předmětem diskuse společenský impakt týmu
Daňové Kobry (mimo jeho ekonomickou návratnost). Konstatovala,
že jedním z přínosů je přítomnost této problematiky v mediálním
diskurzu, jež ukazuje, že daňové úniky nezůstávají nepotrestány.
Doc. Vlček ovšem reagoval, že práce médií je v tomto směru
klíčovým problémem a jejich způsoby informování nejsou vždy
adekvátní. Dr. Boháček položil otázku, zda nemůže mít činnost
Daňové Kobry za důsledek i určitý „odstrašující efekt“, kdy lidé z
obav před postihem provádějí např. daňová přiznání poctivěji a
důsledněji. H. Bílková uvedla, že měření efektu na výši vybraných
daní v souvislosti s Daňovou Kobrou nejspíše dosud neproběhlo, ale
v návaznosti na zavedení EET byl určitý efekt prokázán. Doc. Vlček
diskusi uzavřel s tím, že do vývoje problematiky zcela zásadním
způsobem zasáhne přechod na bezhotovostní platební styk, který
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povede k totální evidenci provedených transakcí. Komise se následně
usnesla na hodnocení velmi dobře, které je v souladu s návrhy
vedoucí i oponenta.
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