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Diplomová práce se zabývá stínovou ekonomikou jako teoretickým problémem. Při analýze diplomant postupuje od vymezení stínové ekonomiky /první kapitola/ až k vybraným metodám prakticky používaným k odhadům rozsahu stínové ekonomiky /třetí kapitola/.
Za těžiště posuzované práce považuj i a.1al,ýzu mikroekonomických a makroekonomických model~ /druhá kapitola/ jakO nástrojů
umožňujících vysvětlit a náSledně odhadout chování jednotlivých
subjektů Imikroekonomické modely/, či ekonomiky jakO celku /makroekonomické modely/. Diplomant přitom, zejména v případč daňOVýCh
úniků a práce na černo, dospivá k velmi zajímavým závěr-.lm, které
ukazují, jak zjednodušené a mnohdy neovařené argumenty se v ČR,
i v Odborných debatách, používa<ii. V tomto smyslu považuji předlo
ženou práci za pr-:ikopnickou, nebot se.znamuje české čtenáře se
základním te.oretickým instrumentáriem, používaným ve světě k snalýzam a odhadům vývoje stínové ekonomiky. Kvalitu diplomové práce t
tedy pozitivně OVlivňuje poměrně rozsálDý okruh zahranični literatury, se kter'.j(, diplomant pracuje. Výrazným přínosem práce je
rovněž ~akt, že prezentuje modely a metody nejen v obecné poloze, ale i VýSledky testováni těchto postup.i, pokud byly provedeny. Určité otázky se objevují pouze 'S řazením model-.i a metod
do druhé ěi tfoett kapitoly. Co bylo kriteriem pro zařaz~ní metod
a modelů do třetí kapitoly? Jostupnost prnktických výsledků?
Práce j,ako.celek představuje kv 31i tně zpracovanou studii.
Zpoisob výkladu jednoznačně ukazuje, že diplomant zvL3dl uspořá
dat a ;;y.l:o!it základní pojmy a souvislosti, které ovlivňují chování a rozsah stíno~é ekonomiky. Práce plně splňuje požadavky
kladené .na diplomovou práci rovněž ~o formální stránce.
V průb~hu práce diplomant prokázal, že je schopen samostatně uvažovat a pracovat. Vzhledem k časové tísni, ve které práce
vznikala, byla navíc moje úloha při vedeni diplomanta do znač
né míry omezena.
Celkové hodnoceni:
V pt'-edložené práci byl kvalitně splněn zad.'1ný úkol. NavrhUJi proto,
aby diplomová práce byla postoupena K obhajooě a ohodnocena klasi-

fik3čnim stupněm ~~~
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