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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Diplomová práce porovnává daňové systémy v České republice a Itálii. Zvláštní pozornost je 
věnována vztahu mezi daňovými sazbami a daňovými výnosy.  
V úvodních kapitolách je představen teoretický rámec týkající se zkoumané problematiky, další 
kapitoly jsou věnovány popisu daňového systému ve zkoumaných zemích. Těžištěm práce jsou pátá a 
šestá kapitola v nichž autorka prezentuje výsledky regresní analýzy, přičemž zkoumá období mezi lety 
1995 až 2009. Oproti většině prací zaměřených na determinanty daňových výnosů autorka 
zpracovává analýzu nejen pro daně z příjmů právnických osob, ale taktéž pro daně z příjmu fyzických 
osob, daně z přidané hodnoty a příspěvky na sociální zabezpečení.  
Autorka pracuje s odpovídajícími zdroji dat a v předkládaném textu prokázala schopnost adekvátně 
používat vědecké metody práce, formulovat hypotézy a s využitím relevantních statistických metod 
tyto hypotézy potvrdit či zamítnout.  
Po formální stránce práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. 
 
Navrhovaná otázka pro obhajobu diplomové práce: 
Autorka v závěru kapitoly 6.5 uvádí několik výsledků, které naznačují, že některé proměnné vykazují 
opačný než očekávaný dopad na daňové výnosy. Existuje nějaké možné vysvětlení pro takový dopad 
uváděných proměnných? Jaká možná vysvětlení by mohl mít fakt, který autorka sama uvádí, že 
v případě použití dvou cyklických proměnných obě vykazují opačný než očekávaný efekt, zatímco 
v případě použití pouze jedné z nich je dopad dle očekávání? 
 
Z výše uvedených důvodů navrhuji práci hodnotit stupněm výborně. 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 18 

Methods                      (max. 30 points) 26 

Contribution                 (max. 30 points) 23 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 87 
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 

 


