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Identifikovat základní pojmy, příčiny a důsledky, způsoby měření a 

komponenty stínové ekonomiky. Analyzovat vliv stínové ekonomiky na 

ekonomickou výkonnost státu a porovnat statistický odhad podílu stínové 

ekonomiky na HDP v rámci vybraných zemí OECD a České republiky. 

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

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kriteria 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 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 

 

Předloženou diplomovou práci celkové hodnotím jako dobrou. Formální úprava práce a její 

logická stavba jsou ještě na přijatelné úrovni, hloubka provedené analýzy je přiměřená a 

bezesporu umožnila naplnit cíl práce. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že diplomant 

v průběhu zpracování diplomové práce zadané téma a způsob jeho zpracování se školitelem 

nekonzultoval, finální verze diplomové práce je v mnoha směrech tímto faktem poznamenána. 

Připomínky se týkají zejména stylistické úrovně textu a zejména pak absentující tvůrčí 

aktivity diplomanta. Převážná část textu práce je kompilací původních, doslovně převzatých 

textů, v jiných případech není text opatřen odpovídajícím odkazem na původní zdroj. Vlastní 

„aktuální odhad stínové ekonomiky dle Gutmannovy metody v ČR“ provedený diplomantem 

(str.62 – str.64) není dále adekvátně doveden do kontextu vlastního zhodnocení a 

argumentace vzhledem k cíli a obsahu práce. 

 

 



 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. V rámci kapitoly „2.4 Možnosti řešení“ navrhujete zvýšení minimální mzdy jako cesty 

pro snížení stínové ekonomiky v ČR. Rozveďte tento názor. 

2. Jaká je vaše argumentace v otázce připravovaného zavedení elektronických plateb 

v ČR? 

 

 

 

 

Práce  je  doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

dobře 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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