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Autorka sí zvo]ita velice zajímavé a v současné době aktuáIní téma. Vzhledem k tomu, Že anal' za

fenoménu švarcsystému byta provedena nejen v českém, ale i v německém ekonomicko-Právním
prost edí, vykazuje práce vysok stupeň obtížností. Aby autorka naplníla vytyČen, cít Práce, musela
pracovat's adorr informačních zdrojr3 (včetně zahraničních), z níchŽ získala dostateČné mnoŽsbví

informací, které nástedně správně analyzovala a aptíkovata v jednottirnÍch Částech své Práce.
Diplomova práce je p ehiedně rozčleněna do jednotlirn ch kapitol, které na sebe obsahově,

formálně í logicky navazují a vywá í tak p ehledn, , velíce &iv a obsahově zajÍmay celek, Tento

moment je navíc zesílen jednottiy mí názorn, mí a správně interpretovan, mi grary.

Cetou prácí prostupuje nejen zaujetí autorky pro analyzu a eŠení prob|ematiky ŠvarsYstému, ale Í

vysoká míra orientace v právní a ekonomícké oblastí. Autorka souČasně osvědČila schoPnost

anatytíckého a logíckého uvažování jakož í tvorbu vlastního názoru, Kery se oPÍrá o faKÍcké

znalosti a argumenty.
Na práci oceňuji neien vysokou rjroveň uváděn, ch informací a poznatk r.ale zejména její zamě ení
na praxi (uvedení Řomparačního rn počtu odvodového a daňového zatÍŽení u konkrétní osobY) a

dáte v čei konkrétních forem a zp sobr3 zastírání závísté práce, zmínění problematiky netegálního

zaměsinávání cízínc , což vše opět svědčí o vysoké zaínteresovanosti autorkY v eŠené
problematíce.

Díplomová práce odpovídá zadání, autorka splnila zásady pro vypracování a vytYČené cíle.

Diptomovou práci doporučují k obhajobě.


