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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Ad i) Aktuální jasně definovaná otázka, s celkem podstatnou praktickou relevancí. Otázka 
je navíc dosud jen velice málo probádaná i v mezinárodním výzkumu, tj. předkládaná 
práce má potenciál přinést – a podle mého názoru přináší – skutečně originální poznatky. 
Ty by mohly být základem pro vytvoření recenzovaného publikačního výstupu. 
Ad ii) Na teoretické rovině nevidím zásadní problém – funkcionální teorie režimů podle mě 
plně odpovídá zaměření práce. Metodologicky je práce vzhledem k existujícím standardům 
na IPS mimořádně kvalitní. Autor vytvořil nový dataset a ten analyzuje pomocí 
sofistikovaných ekonometrických postupů (opět si troufnu říct, že na převládající poměry 
ukázkovým způsobem). 
Ad iii) Práci by prospělo trochu úplnější ukotvení v teoretické literatuře o mezinárodních 
institucích a režimech a o mezinárodní spolupráci obecně. Je vidět, že autor byl veden 
primárně empirickým zájmem (což je jinak v pořádku). Co se přímo tématu korporátních 
daní týče, myslím, že v rámci mezinárodně-politicko-ekonomické literatury je rozsah 
užitých zdrojů vyčerpávající. 
Ad iv) Z mého pohledu je struktura textu vyhovující – o to jde myslím hlavně u sekcí 3, 4 a 
5, které obsahují jádro analýzy. 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 



správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Jak jsem již naznačil, práci považuji z hlediska jejího výzkumného postupu i představených 
výsledků (a jejich interpretace) za mimořádně zdařilou. Zaprvé, empiricky velice solidním 
způsobem testuje existující (intuitivní) tezi o individuální výhodnosti „podsekávání“ 
vlastních korporátních úrokových sazeb státy, ve snaze přilákat FDIs. To je uděláno 
s pomocí nového rozsáhlého datasetu. 
Zadruhé, v další části pak práce odhaduje, jestli můžeme v rámci regionálních (nebo 
funkčně definovaných) bloků sledovat nějaké náznaky kooperativního chování – koordinaci 
daňových sazeb – i přes absenci formálních institucionalizovaných mechanismů 
spolupráce. Postup srovnání směrodatných odchylek sazeb v rámci bloků s odchylkami 
napříč celým světem považuji za inovativní a – jednoduše řečeno – velice chytrý. Asi nejde 
na základě analýzy 100% tvrdit, že sledujeme nějakou jasnou spolupráci (což autor ani 
takto netvrdí), ale rozhodně je to nějaká indikace. 
 
Změny oproti projektu jsou zdůvodněné – z mého pohledu šlo o změny jednoznačně 
k lepšímu (zejména výrazné zvětšení datasetu a tudíž solidnější analýza). Autor se mnou 
práci intenzivně konzultoval v průběhu všech fází přípravy, od projektu po konečný 
produkt. 

 
 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 
V pořádku 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Místy je text dost hutný, ale co se stylistické a jazykové úrovně týče, nevidím zásadní 
problém. Naopak bych rád vyzdvihl představenou grafiku – takto propracovaná prezentace 
empirických dat  (např. mapy kolem str. 41)  podle mě dodává textu podstatně na kvalitě. 

 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

 
V pořádku. 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
- 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

 
Práce odpovídá požadavkům, doporučuji k obhajobě. Silnými stránkami práce jsou 
relevance a originalita tématu, vytvoření vlastního rozsáhlého datového souboru a kvalita 



metodologického zpracování (vysoce přesahující běžné standardy). Menší slabinu vidím 
v jistém teoretickém neukotvení druhé části analýzy věnující se možnostem spolupráce. 
Vzhledem k primárně empirickému zaměření práce to nechápu jako velký problém. Celkově 
práci hodnotím vysoce pozitivně a domnívám se, že na jejím základě by mohl být zpracován 
výstup publikovatelný v odborném recenzovaném časopise (k čemuž bych tímto autora rád 
pobídnul). Práci navrhuji na pochvalu děkana za vynikající DP. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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