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Jako vedoucí práce musím vyzdvihnout diplomantčinu vysokou míru samostatnosti a aktivity. Samotná práce 
obsahuje poměrně detailní přehled daňového systému USA a na základě vhodně zvolených modelových 
příkladů i jeho komparaci s daňovým systémem ČR. Na základě těchto výsledků diplomantka kvalifikovaně 
navrhla možné změny daňového systému ČR. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Vámi navrhované změny v daňovém systému České republiky jsou aplikovatelné spíše levicovou nebo 
pravicovou částí politického spektra? Odpověď odůvodněte. 

2. Jak se díváte na možnosti zdanit více nepřímými daněmi spotřebu nezdravých a škodlivých potravin? 
Jaká to s sebou přináší pozitiva a negativa? 
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