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Ostatní připomínky k práci 
Předložená diplomová práce se věnuje tématu korupce s akcentem na problematiku netransparentních 
vlastnických struktur podniků, které jdou často ruku v ruce s možnými daňovými úniky. Nejen, že se diplomant 
ve své práci zabývá aktuálním a palčivým problémem většiny zemí, jeho pohled na problematiku i celkové 
zpracování tématu je velmi zajímavé a vykazuje značnou míru komplexnosti a kreativity.  

Oceňuji, že diplomant i v rámci teoretického vymezení zvolené problematiky využíval aktuálních informací i 
konkrétních kauz (např. Panama Papers) k přiblížení tématu. Neomezil se tak pouze na běžné knižní zdroje 
věnující se zvolené problematice, ale využil celé šíře aktuálních informačních zdrojů. Jediné, co by se diplomové 
práci dalo vytknout, jsou drobné gramatické chyby. Výsledný dojem ze závěrečné práce však tento drobný 
nedostatek práce činí naprosto zanedbatelným. 

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Jak ve Vaší práci uvádíte, palčivým problémem v oblasti daňových úniků je existence daňových rájů. 

Stručně pohovořte o vlastním názoru i konkrétních návrzích na zamezování odlivu peněz z ČR do 
daňových rájů. 

2. S názory kritiků na projekt „Taxparency“ lze v mnohém souhlasit. Lze již nyní zhodnotit zájem 
společností o udělení „Taxparentní značky“ v prostředí ČR? 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně 
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