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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Dílo analyzuje chování investorů na francouzském kapitálovém trhu v období ex-
dividendového dne v letech 2003 a 2008 v závislosti na daňovém režimu. V současné době 
je otázka optimálního zdanění kapitálových i dividendových výnosů diskutována na řadě 
akademických a odborných konferencí, což činí předloženou práci velmi aktuální a jeji závěry 
unikátní. Práce odpovídá vědecké práci přičemž bych rád doporučil autorce, aby uvažovala o 
publikaci části svého díla v ekonomickém žurnálu.   
 
Autorka používá relevantní metody pro svůj výzkum (arbitrážní model s a bez transakčních 
nákladů) a v předloženém díle prokázala svou paletu znalostí z oblasti daňového práva, 
kapitálových trhů a statistických metod. Z formálního hlediska dílo odpovídá standardním 
požsavkům kladené na diplomovou práci. S ohledem na výše uvedné celkově hodnotím dílo 
stupněm výborně a dovoluji si navrhnout zkušební komisi, aby Margarétě Ilkové 
udělalila pochvalu za předloženou práci. 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  

CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 19 

Methods                      (max. 30 points) 28 

Contribution                 (max. 30 points) 28 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 95 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
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  
 
 
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  
 
 
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  
 
 

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 POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 
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