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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Komparace daňového zatížení příjmů fyzických osob v České republice a 
vybraných zemích 

Jméno autora: Jana Christová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Jiří Strouhal 
Pracoviště vedoucího práce: OES, MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je atraktivní ve vazbě na specializaci studentky, a to nejen z pohledu soudobé teorie, ale i odborné praxe. Navíc 
v kontextu tématu je zajímavé pro všechny fyzické osoby, které případně zvažují dlouhodobý život a práci v zahraničních 
jurisdikcích.   

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Lze říci, že metodika zpracování práce v zásadě umožnila bezproblémové splnění. Aplikační část je na bázi komparativní 
analýzy.   

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka na práci pracovala samostatně, veškeré návazné konsultace a maily byly věcné.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je dostatečně podpořena relevantní odbornou literaturou, jakkoli je pro dané téma k dispozici minimum zdrojů a je 
tak třeba čerpat především z legislativy.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K práci nemám po jazykové a formální stránce zásadnějších připomínek, rozsah odpovídá požadavkům na bakalářské 
práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Viz výše + vzhledem k analýze zahraničních jurisdikcí oceňuji přístup k tématu.  

 

Další komentáře a hodnocení 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce je velmi aktuální v době svého vzniku (obecný problém prací týkajících se daňových témat je zastarávání v kontextu 
změny daňové legislativy). Přidanou hodnotu vidím v provedené komparativní analýzy na vzorku ne nevýznamného počtu 
jurisdikcí – výsledky tak mohou být zajímavé (jak již bylo výše uvedeno) pro osoby, které zvažují relokaci do zahraničí, aby 
byly tyto psychicky připraveny na to, co je z hlediska zdanění čeká.   

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

• atraktivita tématu 

• široký vzorek jurisdikcí určených ke komparaci 

• praktická aplikovatelnost pro všechny fyzické osoby 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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