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Kvantifikovat vyvolané náklady zdanění u vybraných daní a analyzovat 
dopady elektronizace na jejich velikost. Hodnocení je provedeno na 
vybraném vzorku firem.  

Oponent diplomové práce doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D., VŠE 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kritéria 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 zahraniční 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   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Předložená práce je zaměřena na velmi aktuální a zajímavé téma, kterým jsou vyvolané 
náklady zdanění a jejich ovlivnění elektronizací. Práce je standardně rozdělena na dvě části, 
kdy první lze označit za teoretickou a druhou za praktickou. V první jsou jednak definovány 
vyvolané náklady zdanění a dále popsán daňový systém ČR se zdůrazněním jeho procesních 
prvků, které podléhají elektronizaci. Druhá část prezentuje výsledky empirického měření na 
vybraném vzorku firem. 
Strukturu práce lze hodnotit jako vhodnou. Z mého pohledu mělo být však více prostoru 
věnováno prezentaci zahraničních studií, které se měření vyvolaných nákladů věnovaly. 
Obecně však lze konstatovat, že cíl práce byl naplněn, avšak dílčí připomínky lze vznést 
směrem k použitým metodám. Autorka mohla využít pokročilejší metody, jako například 
kontingenční tabulky, statisticky testované korelační koeficienty atd.  



Rozsah použitých zdrojů je dostatečný, větší prostor však mohl být věnován zahraničním 
studiím, což již bylo zmíněno výše. Z hlediska formálního je úprava dostatečná, nicméně na 
několika místech lze najít nedostatky v interpunkci.  
I přes výše uvedené výhrady však práce splňuje požadavky standardně kladené na diplomové 
práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.  
 
Otázka do diskuse: 
 

1) Jaké další procesní povinnosti daňového poplatníka by bylo vhodné provádět pouze 
v elektronické podobě a proč?   

  
Práce je - není  doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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