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úroveň náročnost tématu na 
nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce 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    
vysoké průměrné nižší nejsou nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ...  x    
ve velké 

míře 
přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických 

a jiných metod, komparací apod. 
x     

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému  x     

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části DP (tabulky, grafy, 
propočty apod.)  x     
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaký jste uvažovala vliv koeficientu hodnoty spolehlivosti R (v rámci využití programu 
Microsoft Excel) při interpretaci Vámi zjištěných výsledků? Hodnoty R Vám vycházejí 
v daných analýzách v intervalu 0,3 – 0,87. 

2. Při počátcích dopadů finanční krize v ČR se na finančním trhu ukázalo, že úvěrový kanál 
transmisní mechanismus v ČR nefunguje – konkrétně snížení úrokových sazeb centrální 
bankou nemělo vliv na úrokové sazby nabízené komerčními bankami. Jak byste to 
vysvětlila? 

 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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