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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
 
 
Autor se ve své práci  zabývá otázkou minimalizace daňových nákladů firem, přičemž rozlišuje legální 
způsob snížení daňového zatížení, s využitím všech zákonných  možností, včetně přesunu zdanění do 
země s nižší sazbou daně a daňový únik, například formou nepřiznání všech příjmů. Logicky se 
zamýšlí nad otázkou, jak při přesunu zdanění do zemí s nižším daňovým zatížením, je rozhodování 
ovlivněno náklady, které tento přesun vyvolá. V případě úvah o smlouvách o zamezení dvojímu 
zdanění (str. 19) není v práci brán zřetel na způsob vyloučení dvojího zdanění, který může mít několik 
forem (zdanění v jedné či druhé zemi, zápočet daně, modifikace sazby daně). 
 
Celkově se domnívám, že autor se orientuje pouze na přímé daně a neuvažuje možné dopady daní 
nepřímých, například i v části, kdy se zabývá motivy, které vedou země označované jako „daňové 
ráje“ k volbě atraktivní daňové poliltiky. Domnívám se, že je zcela pominuta možnost přesunu 
ekonomické aktivity do země s nižší mírou zdanění, úvahy jsou vedeny pouze směrem přesunu části 
nezdaněného zisku, tedy prostřednictvím nákladů.  V některých případech při úvahách o úrocích 
z půjček není brána zřetel na to, že legislativa v mnoha případech tyto náklady porovnává s celkovou 
kapitalizací a překlasifikovává je na podíly na zisku. V případech jiných nákladů začínají být 
v mezinárodním měřítku přísněji posuzovány transferové ceny. V případě, že by se autor dále 
zmíněnou problematikou zabýval, například při zpracovávání diplomové práce, bylo by určitě nezbytné 
rozšířit pohled na danou problematiku. 
 
Jako vedoucí práce jsem s autorem konsultovala především otázky celkového obsahu a daňové 
problematiky. Matematické modely autor konsultoval v průběhu výuky s ostatními vyučujícími. 
Vzhledem k tomu, že tyto metody jsou mimo můj obor, nedokáži posoudit jejich přimeřenost  pro daný 
účel. Předpokládám, že k této otázce se kvalifikovaně vyjádří oponent.   
 
 
Celkově se domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji 
k obhajobě.    
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points)  15 

Methods                      (max. 30 points)  18 

Contribution                 (max. 30 points)  18 

Manuscript Form         (max. 20 points)  17 

TOTAL POINTS         (max. 100 points)  68 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4)  2 
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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 

 


