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

 
Václav Toman si ve své diplomové práci dal za cíl prozkoumat vztah mezi globalizací a daňovými 

systémy. Konkrétně se rozhodl zkoumat následující 4 hypotézy: 

1. Daňová zátěž v čase systematicky klesá. 

2. Daňová zátěž konverguje. 

3. Konvergence daňové zátěže je korelována s ekonomickými a sociálními podmínkami 

v jednotlivých zemích. 

4. Daňové politiky zkoumaných zemí se k sobě ve zkoumaném období přibližovaly. 

 

Autor hledá (ne)potvrzení výše uvedených hypotéz s využitím kvantitativních metod v části 3 a 

s využitím kvalitativní analýzy v části 4. 

 

Celkově práce vzbuzuje více otázek než kolik nabízí odpovědí. Níže tedy uvádím některé z těchto 

otázek či připomínek, které zároveň mohou být diskutovány při obhajobě: 

 

Obecně – z názvu práce vyplývá, že se autor chce zabývat tím, jak globalizace působí na daňové 

systémy. V celé práci ale o tom, co si máme pod pojmem globalizace představit, není téměř zmínka. 

Ani výše uvedené hypotézy pojem globalizace neobsahují.  

V kvantitativní části zkoumá autor vývoj dvou vybraných proměnných CITGDP (Corporate Income Tax 

/ GDP) a CITGDR (Corporate Income Tax / Total Government Tax Revenues) v čase. Pokud by ale 

příčinou sbližování daňových systémů (sazeb či vybraných proměnných) měla být globalizace, musel 

by autor místo prostého času použít proměnnou, která bude reprezentovat stupeň globalizace. 

V kvalitativní části práce autor již zcela časové hlediskou opouští, v podstatě popisuje rozmanitost 

daňových systémů a v závěru této části (str. 48) prostě konstatuje „Based on previous chapters, we 

conclude that the fourth hypothesis „There has been a convergence of tax policies across countries“ is 

rejected with a few exceptions.“ Ve skutečnosti ale jediné, co z kvalitativní analýzy v této práci vyplývá, 

je, že se daňové systémy ve zkoumaných zemích v mnoha aspektech významně liší. 

 

Dále několik konkrétních připomínek: 

Str. 9 – Obrázek 3.1 má demonstrovat, že daňové sazby nekorespondují s daňovou zátěží. Abecední 

řazení států v obrázku neumožňuje nesouvislost mezi ukazateli nikterak odhalit. 

Str. 10 – Autor v krátkém odstavci zmiňuje, že jako vysvětlovanou proměnnou nepoužil efektivní 

mezní daňovou sazbu. Jaké ho k tomu vedly důvody? Autor uvádí, že politická rozhodnutí se odvíjí od 

vývoje národních rozpočtů. Ale zkoumáme-li hypotézu, že globalizace vede ke snižování/konvergenci 

daňové zátěže v jednotlivých zemích, potom je hodnocení daňové zátěže z hlediska firem zcela 

zásadní (státy snižují daňovou zátěž, aby přilákaly firmy). 

Kapitola 3.3 – Jaký má pro zkoumanou problematiku přínos použití drift tests (část 3.3.2) oproti 

výsledkům v části 3.3.1? 

Část 3.3.3 – V práci (str. 18) se uvádí: „We believe, that there are several more economic aspects that 

affect the level of aggregate tax burden, and not all of them may be fixed across time as assumed in 

the regressions in the previous sections.“ Jako tyto aspekty dále autor vybírá vládní výdaje, používání 

elektrické energie, populace, export a import a otevřenost. V práci postrádám jakékoliv teoretické 

vysvětlení, proč byly vybrány právě tyto proměnné, jakým směrem by měly působit a proč. (Nemluvě o 

tom, že ve výsledcích samotných jsou potom uvedené i některé jiné proměnné.) 
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