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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); 
 

i. téma je aktuální stále, byť nic nového pod sluncem, neboť daňové závody jsou 
typické pro světovou ekonomiku minimálně od 80. let; obě výzkumné otázky jsou 
logické a adekvátní tématu, druhá je originální, u první lze o originalitě úspěšně 
pochybovat; 

ii. uvažování o regionální spolupráci na dvou antipodních teoretických přístupech MV – 
realismu a neo-liberalismu je logické, ovšem daňová konkurence/kooperace bývá 
vysvětlována i z pozic neo-funkcionalismu, což zde postrádám; teorie 
mezinárodních režimů, organizací je logická, taktéž jako samozřejmé se jeví využití 
IPE, resp. GPE; diskurzívní analýza akademické debaty ohledně harmonizace daní 
podpořená statistickým kvantitativním výzkumem – shledávám jako přínosné 

iii. diplomant kombinuje reprezentativní výběr teoretických zdrojů z oblasti 
mezinárodních vztahů, politické ekonomie a daňové problematiky, postrádám 
ovšem literaturu týkající se regionalismu, regionální kooperace, byť se k regionální 
dimenzi často obrací – právě pro toto téma považuji za zásadní např. teorii 
dominového efektu - Baghwati, J., 1993, ale i Baldwin, R., 1997, Teló, M, 2006 

iv. bez připomínek 
 

 
 

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); 
 

Předložená práce vykazuje vysokou úroveň zpracování tématu, kombinuje přístupy 



mezinárodních vztahů a staticko-ekonomické. V oblasti mezinárodních vztahů ale 
nepřekračuje běžné schéma základních teoretických konceptů, postrádám regionalistický 
přístup, který v době globalizované ekonomiky nabízí odpovědi na změny v mezinárodní 
spolupráci, tzv. daňové závody a přesuny kapitálu formou FDI díky kapitálové liberalizaci 
během uruguayského kola GATT a díky optimalizaci daňových sazeb. To, co autor nazývá 
daňovými clustery, to odpovídá tezi o daňové kartelizaci (Kučerová, 2001: 20-22), 
Kučerová, 2010: 274-275). 

 
 

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

Bez připomínek 
 

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 
Bez připomínek 
 

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

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

Viz výše – absentující pohled regionálních teorií. 
Nemohu souhlasit s tvrzením, že v EU15 pouze Irsko vykazuje kompetitivní přístup ke 
korporátním daním (str. 76) – jistě, má nejnižší daně, a to řádově, nicméně v souvislosti 
s východním rozšířením EU rapidně klesaly daně i v Rakousku, dokonce i v Dánsku (o 9 
p.b), Německu - dle přiložených příloh – škoda, že této změny v daňové správě si autor 
nevšiml. Samozřejmě, že nové členské země EU tvoří jistý daňový dumping (Kučerová, 
2003: 92) vůči starším zemím EU. 
Chápu, že autor pracoval s EU15 v komparaci s OECD, ale nechápu, proč nepracoval 
s EU27, když zahrnuje do srovnávací studie i ASEAN, jehož členská základna je také velmi 
ekonomicky diferencována; již vůbec nechápu zařazení do tabule Bolívie, Dominikánské 
republiky či Afganistanu – proč? 

 
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]); 
 

Předložená práce splňuje beze zbytku požadavky IPS-KMV kladené na závěrečné práce, 
je – i přes mé dílčí připomínky – velmi kvalitně zpracována. 
Proto ji doporučuji k obhajobě. 

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 
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