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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 zahranič.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 BP 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: 

Předložená bakalářská práce obsahuje velké množství formálních i obsahových nedostatků, které 

vyplývají především z nedostatečného časového rozvržení při psaní bakalářské práce ze strany 
bakalantky. Zároveň nebyly zapracovány všechny připomínky vedoucí práce. Bakalářská práce 

neobsahuje hlubší analýzu, některé části práce jsou opsány beze změny ze 

zastaralých internetových zdrojů, které nejsou uvedeny ani jako citace ani v použité literatuře ( 
např. str. 30 první odstavec – viz. 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/narodni_hospodarstvi/$File/09_narodni_hospodarstvi.pdf). 

Bakalantka vycházela z irelevantních internetových zdrojů (nepoužívá žádná odborná periodika) a 
proto práce působí místy velmi „neuspořádaně“ a nejednotně. 

Obsahové nedostatky: 

 cíl práce uvedený v anotaci neodpovídá stanovenému cíli práce v úvodu 

 na str. 12 je uvedeno, že … výdaje na transfery se započítávají do celkových výdajů pro 
výpočet hrubého domácího produktu …  

Proč tomu tak není, resp. jak se určí HDP uvedenou výdajovou metodou? 

 na str. 17 je uvedeno, že … vládní transfery mají za účel zvýšit příjem určité skupiny 
obyvatel – seniorů nebo nezaměstnaných …   

Existují ještě nějaké další skupiny obyvatel, které jsou příjemci transferů? 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/narodni_hospodarstvi/$File/09_narodni_hospodarstvi.pdf


 kap. 2.8 Současná situace českých firem – je věnována pouze jedné firmě (RWE) a situaci 

v automobilovém průmyslu; z dalších zde uvedených informací nelze zjistit, jaká je situace 

českých firem 
 jedním z cílů práce uvedeným v úvodu je, že …“ bude provedena komparace základních 

ekonomických ukazatelů pro Prahu a Pardubický region s výsledkem zhodnocení dopadu 

ekonomické krize na tyto dva regiony“. 
Kap. 4 ovšem obsahuje pouze komparaci vybraných ekonomických ukazatelů bez 

zhodnocení dopadů ekonomické krize na vybrané regiony. 

Jaký dopad měla ekonomická krize na tyto dva regiony? 
Formální nedostatky: 

 některé citace uvedené v bakalářské práci nejsou uvedeny v seznamu použité literatury 

(např. citace 30 na str. 36, citace 32 na str. 38, citace 36 na str. 42) 

 zdroje uvedené u některých grafů nejsou uvedeny v seznamu použité literatury (např. graf 
4 na str. 28, graf 6 na str. 45). 

 

V závěru práce (str. 53) dochází bakalantka k závěru, že cesta k prosperující ekonomice je možná 
pomocí průhledností investičních nákladů, srozumitelnosti v zákonech a lidským přístupem 

k životním otázkám. Jak konkrétně mohou tyto faktory zvýšit úroveň ekonomiky? Jak by bylo 

možné zprůhlednit investiční náklady? Jaké zákony je třeba upravit, aby byly srozumitelnější? Jaký 
lidský přístup k životním otázkám zvýší prosperitu ekonomiky? 

 

I přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň: pouze po 
uspokojivém zodpovězení všech výše 

uvedených otázek  

dobře 
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V Pardubicích dne 23. května 2011 


