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Cílem diplomové práce je charakterizovat světovou ekonomiku a 

na jejím vývoji analyzovat současné tendence světového 
hospodářství, zhodnotit jednotlivé makroekonomické ukazatele 

největších ekonomik světa a poskytnout ucelený přehled o vývoji 

světové ekonomiky. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Liběna Černohorská, 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 vč. citací  x    

práce se zahran. literaturou vč. 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     

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Diplomantka v práci prokázala odpovídající orientaci v oblasti světové ekonomiky, jež 

sleduji již od počátku 20 století. Samotná analýza makroekonomických ukazatelů se 

netýká pouze největších ekonomických center, ale i významných rozvíjejících se 
ekonomik a vybraných zemí EU včetně ČR. Předložená diplomová práce splňuje veškeré 

požadavky kladené na diplomovou práci.  

1. Jakým způsobem ovlivňují světovou ekonomiku nepředvídatelné a neovlivnitelné 

události po celém světě (teroristické útoky, zemětřesení, výbuch sopky apod.)? 

2. V čem spočívá vliv zemí BRICS na světovou ekonomiku? Znamenají tyto země 

nějakou hrozbu pro hlavní ekonomická centra (USA, Japonsko a EU)? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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