
Report on Bachelor / Master Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 

Student: Petr Mach 

Advisor: Doc. Julie Chytilová, Ph.D. 

Title of the thesis: Elektronická evidence tržeb a její implementace v ČR 

 

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

 
Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and 
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 

Petr Mach se ve své práci zabývá elektronickou evidencí tržeb a jejím nedávným zavedením v České 

republice. Práce je z velké části popisného charakteru, také z důvodu nedostupnosti detailních dat, 

který by umožňovala hlubší analýzu. Hlavní přínos práce tak spočívá v komplexním přehledu 

elektronické evidence tržeb, doplněný analýzou vývoje daňového přínosu a šedé ekonomiky. 

Výsledkem je přehledná studia poskytující čtenáři ucelený přehled o tomto tématu, na niž budou moci 

v budoucnu navazovat další detailnější studie. 

 
 
Methods 

Jak již bylo zmíněno, první část práce je především popisná. V další části měl autor v záměru provést 

ekonomickou analýzu, nicméně neměl přístup k detailním datům. Oceňuji, že kromě veřejně 

dostupných zdrojů si také vyžádal dodatečná data od Generálního finančního ředitelství a také si 

vyžádal nejnovější data o šedé ekonomice. Práce je tak postavena na jednoduchých základních 

metodách a ukazuje vývoj jednotlivých proměnných v čase. 

 
 
Literature 

Autor pracuje se zdroji z lokálních médií a státní správy, které správně cituje. Vzhledem k zaměření 

práce je to přirozené, nicméně by bylo dobré doplnit reference na odbornou literaturu studující dopad 

obdobných daňových politik, například zavedených v jiných zemích. Reference na odbornou literaturu 

chybí. 

 
 
Manuscript form 

Práce je napsána přehledně a čtivě, text má jasnou strukturu. Tabulky a grafy jsou snadno 

pochopitelné a jasně označené. 

 
 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 

Domnívám se, že tato bakalářská práce splňuje nároky na bakalářskou práci na IES FSV UK a 

doporučuji hodnocení D.  
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
 
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  
 
 
 
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  
 
 
 
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  
 
 
 

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 GRADE 

91 – 100 A 

81 - 90 B 

71 - 80 C 

61 – 70 D 

51 – 60 E 

0 – 50 F 

 


