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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Jiří Werner 

Název bakalářské práce: Regulace trhu s tabákovými výrobky na území České 
republiky. 
 
Cíl práce: Cílem práce je poskytnout přehled nejvýznamnějších regulací ze strany 
českého státu a Evropské unie, které se vztahují na tabákové výrobky a jejich výrobce, 
a zjistit, která z forem regulace má největší dopad na společnost Philip Morris ČR a. s. 
na našem trhu. 
 
Jméno vedoucího bakalářské práce: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce  x    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   

Hloubka provedené analýzy x    

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    

Formulování vlastních názorů studentem  x   

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    

Stylistická úroveň práce  x   

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x    

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1. Politika společenské zodpovědnosti se v současné době stává pro stále více firem 
důležitým nástrojem budování jejich dobrého jména. Jak je na tom v tomto ohledu 
firma Philip Morris ČR a.s.? 

2. Velký prostor v práci věnujete spotřební dani uvalené na tabákové výrobky a 
konstatujete, že současný model není příliš efektivní ani z hlediska fiskální 
výtěžnosti ani z hlediska regulace. Můžete shrnout jeho slabiny? 

3. Setkal jste se s odhady, jak velký vliv na hospodaření a tržby má na firmu Philip 
Morris ČR a.s. černý trh s cigaretami (pašování, nelegální výroba a prodej)?  

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    výborně             
 
Datum:  20. 5. 2016                                                                                                                                                                                     

            
Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Bakalář si pro svou práci vybral velice zajímavé a aktuální téma. 

Při jeho zpracování postupoval logicky. Nejprve byly vymezeny základní pojmy, jako 

trh a tržní prostředí, ekonomické a sociální regulace či typy tabákových výrobků, 

s nimiž se dále pracuje.  

V druhé části práce autor rozebírá současnou legislativu týkající se regulace 

tabákových výrobků nejen v České republice, ale vzhledem k členství naší země ve 

Světové zdravotnické organizaci vychází také z Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, 

která byla v ČR ratifikována v roce 2012. Velký důraz bakalář klade na analýzu 

regulace spotřeby tabákových výrobků formou zdanění a vysvětluje princip výpočtu 

spotřební daně na cigarety. Tato část je zpracována velice podrobně a je z ní zřejmé, 

že autora daná problematika zajímá a dobře se v ní orientuje. 

Třetí část práce je věnována charakteristice a postavení firmy Philip Morris ČR a.s. na 

českém trhu. Autor po stručném seznámení se s firmou analyzuje dopad státních 

regulací na činnost a tržby firmy, akcent je kladen na zdanění a protikuřáckou 

legislativu.  

Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn, bakalář prokázal schopnost vyhledat a 

zpracovat velké množství materiálu, jasně popsat a vyhodnotit skutečnosti, problémy a 

omezení, s nimiž se tabákový průmysl potýká. Svým rozsahem a hloubkou zpracování 

práce přesahuje požadavky kladené na bakalářskou úroveň.  

Pozitivně lze hodnotit i formální a stylistickou úroveň práce, text je vhodně doplněn 

relevantními statistickými daty a kvalitně zpracovanými grafy. 

 


