
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Jiří Sládek 

Název práce: Postoje a povědomí o daňových rájích mezi studenty 

Cíl práce: Cílem BP je zjistit a porovnat postoje a povědomí studentů dvou různých oborů na 
FTVS UK o daňových rájích. 
 
 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

výborně 

Logická stavba práce 
 

velmi dobře-výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 
 

velmi dobře-výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 

výborně 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 
 

Stupeň splnění cíle práce: 

 

Bakalářská práce je velmi promyšleně koncipovaná; cíle BP splněny 

a posluchač pracoval zcela samostatně. 

 

Logická stavba práce: 

Bakalářská práce má logickou strukturu, i když je možné jednotlivé kapitoly uspořádat jiným 

způsobem. 

 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář: 

Autor bakalářské práce dokázal promyšleně pracovat se zdroji a vhodně kombinovat 

informace. 

 

Adekvátnost použitých metod: 

Navržený dotazník  odpovídá zaměření a cílům výzkumu; na ČVUT, MFF nebo 

Sociologickém ústavu ČAV by bylo nutné aplikovat vhodné statistické metody. 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos studenta: 

Hloubka  analýzy je průměrná, významný je vlastní přínos posluchače. 

 

 
 



 

 
Úprava práce: text, grafy, tabulky: 

Celková úprava odpovídá požadavkům, kladeným na bakalářské práce. 
Grafické nedostatky jsou v abstraktu BP. 

 
Pravopis a stylistika: 

Autor bakalářské práce má literární talent; 

doporučuji publikovat vybrané části bakalářské práce v odborném časopise. 
Doporučuji rovněž rozšířit BP na DP. 

 
 

Připomínky: 

 
Chybí výčet známých sportovců, kteří využívají daňových rájů. 

Grafické nedostatky v abstraktu BP. 
 

Otázky k obhajobě: 
Jaké stanovisko zaujímá k daňovým rájům EU a Velká Británie? 

Jsou nízké daňové sazby  v některých zemích (Lucembursko, Irsko) nezákonnou státní podporou? 

Kteří velmi známí sportovci využívali daňových rájů? 
 

 
 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 

 
 

V Praze dne 27. 8. 2019      Podpis 

                                                                       ….......................................................... 
                                              doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 
 


