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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce  x   
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahranič. literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 

ve velké 

míře 

přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce 

funkční 
funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Stručné zhodnocení práce: 

 

Diplomant zvolil vysoce aktuální téma, neboť daňový systém, jeho struktura a nastavení 

daňových sazeb je základním stavebním kamenem současných hospodářských politik, a to 

nejen v souvislosti s krizí veřejných financí.  

Předložená diplomová práce má logickou strukturu. Vychází z teoretické části, která 

poskytuje veškeré relevantní podklady a informace pro část praktickou, tedy pro komparaci 

vybraných daňových systémů, zhodnocení negativ a pozitiv a návrh možných změn v českém 

daňovém systému. 

Z formálního hlediska je práce zpracována nadprůměrně, bez výhrad splňuje požadavky 

kladené na diplomové práce. Práce je přehledně členěna do kapitol a subkapitol. Je patrný 

přehled diplomanta v odborné literatuře. 

 

 

 



 

 

 

Připomínky a otázky oponenta k obhajobě: 

1. Jaké složení daňových výnosů se Vám jeví jako vhodnější a proč (viz obr. 2 a 4)? 

2. Které z Vámi navrhovaných doporučení považujete za nejzásadnější a proč? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně minus 

 

Oponent diplomové práce: 

 

 

Ing. Filip HOFFMAN 

projektový manažer 

Regionální rada RSS 

 

V Pardubicích dne 29. srpna 2012    


