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Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti „daňových rájů“. 

Zvolené téma je aktuální. 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z titulní strany (viz příloha č. 2 opatření 

děkana č. 4/2008), která je fakticky rozdělena na dvě strany, bibliografického záznamu, anotace 

v češtině a v angličtině, klíčových slov v češtině a angličtině, čestného prohlášení, poděkování, 

obsahu, úvodu, tří meritorních kapitol členěných na podkapitoly (které jsou případně ještě dále 

členěny), závěru, seznamu použité literatury a dvou příloh. Název práce v angličtině (čl. 5 odst. 2 

opatření děkana č.4/2008) je obsažen v Annotation (anotace v anglickém jazyce). Součástí práce by 

mělo být i shrnutí (resumé) – viz taktéž čl. 5 odst. 2 opatření děkana č.4/2008. Posledně zmíněný 

nedostatek je možné napravit vlepením listu (listů) obsahujících shrnutí (resumé) do oficiálního 

vyhotovení diplomové práce, a to před započetím obhajoby. Diplomová práce splňuje předepsaný 

počet stran (znaků). 

Po úvodním vymezení pojmů, přehledu historie, popisu základních subjektů a entit 

pochybujících se v prostředí daňových rájů (s. 11-30), se diplomant zabývá mechanismy fungování 

daňových rájů (s. 31-47) a ekonomickými dopady existence daňových rájů a možnými změnami v 

současném nastavení existence daňových rájů (s. 48-64). 

Diplomová práce je psána systematicky a srozumitelným jazykem. Citování (identifikace) 

literatury i dalších zdrojů je provedeno v dostatečné míře, zdroje jsou jednoznačně identifikovány a 

jsou dohledatelné. Množství citovaných zdrojů je nadprůměrné. Zpracování práce lze označit za 

precizní, byť ne zcela bez překlepů či nepřesností – viz např. strana 11, na které je uvedený výnos 

daně označen jako výnos za rok 2009, ale v poznámce pod čarou je odkazováno na zdroj z roku 2007, 

anebo podobný nedostatek na straně 52, kde v odstavci druhém není uveden číselně rok. 

Pro diskusi v rámci obhajoby pokládám diplomantovi následující otázku:  

Můžete uvést příklad z praxe, kdy došlo k situaci označované v teorii jako race to the bottom 

(termín několikrát zmíněný v předložené diplomové práci), vč. uvedení výsledku a řešení nastalé 

situace? 

Lze konstatovat, že z formálního i obsahového hlediska předložená diplomová práce splňuje 

požadavky na ni kladené, a proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po 

celkovém zvážení ji navrhuji hodnotit známkou výborně. 
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