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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   
samostatnost při zpracování tématu    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   
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky oponenta k obhajobě: 
Práce je precizně napsaná a danou problematiku popisuje dobrou rešerší a vlastní shlukovou 
analýzou. 
V celé práci je poměrně dost překlepů, tyto se nevyhnuly ani Úvodu, který je 
nejexponovanější částí práce. V Úvodu je také používána první osoba a již v Úvodu autorka 
uvádí co bude prokázáno. 
Na straně 19 je uvedena plocha Řecka v m2 ale je ta číslo v km2. 
Na straně 78 je uvedeno : Jak také uvádí časopis Respekt [27]: …, osobně nepovažuji časopis 
Respekt za tak vhodný zdroj, aby byl jmenovitě citován. 
Na straně 95 je uvedeno, že vzdálenost je v obrázcích označena červenou barvou, ale 
v obrázcích žádná červená barva není. 
 

1) Jak si vysvětlujete, že Belgie je ve stejném shluku s Itálií a Řeckem a přesto nemá tak 
závažné potíže jako státy PIIGS? 

 



2) Myslíte si, že zavedení paralelní měny geura by bylo řešením, které by vyřešilo potíže 
Řecka  a bylo přijatelné pro Řecké voliče? Svou odpověď zdůvodněte. 

 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
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