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Komparace stínové ekonomiky v Evropské unii
Cílem bakalářské práce je porovnání stínové ekonomiky ve státech
Evropské unie rozdělených podle dostupných indikátorů. Komparace a
analýza bude provedena na základě dostupných dat. Součástí práce bude
vymezení pojmů, způsoby měření stínové ekonomiky, klasifikace států
Evropské unie a jejich komparace.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma stínové ekonomiky, které sledovala na úrovni
Evropské unie. Cílem práce bylo provést komparaci stínové ekonomiky členských států
Evropské unie. Práce se zabývá analýzou příčin vzniku stínové ekonomiky a jejími důsledky.
Jsou zde rovněž nastíněna možná opatření proti stínové ekonomice, která reagují na aktuální
situaci. V práci jsou také uvedeny způsoby, kterými je možné měřit rozsah stínové ekonomiky.
Pro srovnávací studii zpracovala studentka data ze zahraničních zdrojů, svou analýzu doplnila
grafickým aparátem. Studentka pracovala samostatně, navrhované změny nebyly zcela
zapracované, práce není stylisticky jednotná. Cíl práce byl splněn a práci doporučuji
k obhajobě.

Navrhované otázky k obhajobě jsou následující:
1.
2.

Jaká je dle Vašeho názoru současná situace stínové ekonomiky v České republice?
Na straně č. 41 (obr. 9) demonstrujete rozdíly ve velikosti stínové ekonomiky ve skupinách
států Evropské unie. Jak si vysvětlujete nepoměr mezi zeměmi východní a západní Evropy?
Jaká opatření byste navrhovala ke snížení tohoto rozdílu?

Práce

je - není doporučena k obhajobě.
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