
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních věd 
 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno diplomanta Bc.  Josef Sellák   

Téma práce Stínová ekonomika v České republice 

Jméno oponenta vč. titulů 

Pracovní pozice
1
 

Doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 

Vysokoškolský učitel Univerzita Pardubice - FES 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.. 

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stanovení cíle práce a míra jeho 

naplnění 
 X      

Logika struktury práce X       
Hloubka provedené analýzy vč. 

nároků na podkladové materiály 
  X     

Práce s českou literaturou včetně 

citací 
X       

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
X       

Využitelnost návrhů  

a doporučení 
  X     

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
 X      

Stylistická úroveň     X   

 

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 

 

Hlavní pozitiva práce: 

 

Za hlavní pozitivum je možno považovat vlastní výběr náročného tématu a zaujatý přístup ke zpracování. 

Provedený literární průzkum domácích i zahraničních podkladů je nadprůměrný. Pozitivní je důsledné značení 

původu použitých podkladů. 

 

Hlavní negativa práce: 

 

Diskuze k literárnímu průzkumu je poněkud zmatečná, zřejmě preferující často diskutabilní názory uváděných 

autorů. Časté jsou slohové nepřesnosti, řada vět nedává smysl (např. na str. 44 „Stejně jako níže uvedená metoda 

i tato metoda má svůj postup.“). 

Práce s rovnicemi ve výpočtech je sice věcně správná (pokud nepřihlížíme k diskutabilnosti metody), ale 

poněkud nemotorná. Referenční rok 1993 u Gutmannovy metody není nejvhodnější. 

 

Otázky k obhajobě (1-2): 

 

1/ Co je to motivace a stimulace (použito na str. 14) ? 

2/ Myslíte, že na str. 64 uváděný podíl stínové ekonomiky 11,5 % je reálný? 

 

Práce    JE doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň
2
: Velmi dobře 

 

 

V Pardubicích dne 26.8. 2015       Podpis oponenta: 

                                                 
1
 Údaj je významný pro posouzení vztahu oponenta k tématu práce. 

2
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


