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Cílem práce je vymezení pojmu stínové ekonomiky, jejích příčin a 

možných důsledků pro ekonomiku. Součástí práce je rovněž vymezení 

metod měření rozsahu stínové ekonomiky a analýza stínové ekonomiky 

v České republice. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Simona Pichová 

 

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   
samostatnost při zpracování tématu  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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma stínové ekonomiky v České republice. Cílem 

práce bylo teoretické vymezení stínové ekonomiky, způsoby jejího měření a provedení analýzy 

stínové ekonomiky v České republice. Práce je rozdělena na tři kapitoly, první se zabývá 

definováním stínové ekonomiky, jejími projevy a důsledky, rovněž se zabývá historickým 

vývojem stínové ekonomiky v České republice. Druhá kapitola pojednává o měření stínové 

ekonomiky. Třetí část práce je věnována analýze stínové ekonomiky, která je doplněna grafy, 

které do práce účelně zapadají. Stav stínové ekonomiky v České republice je zobrazen ve 

srovnání s ostatními zeměmi z Evropské unie, dále je zachycen její časový vývoj na území 

České republiky. Práce se zabývá velikostí stínové ekonomiky v jednotlivých odvětvích 

národního hospodářství a dále rozpracovává konkrétní projevy stínové ekonomiky 

v podmínkách České republiky. Při zpracování bakalářské práce pracovala bakalantka 

samostatně, jednotlivé části práce průběžně konzultovala. Studentka pracovala ve značné míře 



se zahraniční literaturou, včetně části zdrojových dat pro zpracování analýzy. Práce reaguje na 

aktuální otázky řešené v souvislosti s tématem stínové ekonomiky. Cíl práce byl splněn a na 

základě výše uvedeného hodnocení doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

 

Navrhované otázky k obhajobě práce: 

 

1. Na str. 20 a 38 uvádíte informace týkající se práce na černo. Jaká právní norma upravuje 

práci na černo a jaké hrozí sankce při jejím porušení? 

2. Navrhla byste nějaké opatření ke snížení stínové ekonomiky, které se využívá 

v zahraničí a bylo by možné jej aplikovat v České republice? 

 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě   
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