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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 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   
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: 

Předložená diplomová práce se zabývá vývojem platební bilance v ČR od roku 1993. 
První kapitola je věnována teoretickému vymezení platební bilance, v dalších částech je 
potom analyzován vývoj platební bilance v jednotlivých letech a vlastní predikce vývoje 
jednotlivých částí platební bilance. 

Po formální stránce používá diplomantka ustálený citační aparát, práce je doplněna 
vhodnými tabulkami a obrázky, včetně odkazů na ně. V obsahu jsou nestastandardně uvedeny 
i nadpisy čtvrté úrovně podkapitol. V kapitole 4 by bylo vhodnější na ose x příslušné roky. 

Po obsahové stránce splňuje veškeré náležitosti, které jsou kladeny na diplomovou práci. 
V diplomové práci není nikde uvedena platební bilance z hlediska horizontálního členění jako 
celku.    
 
V rámci obhajoby doporučuji zodpovědět následující otázky: 

1. Jaký vliv na vývoj jednotlivých složek platební bilance v ČR měla celosvětová 
finanční krize?  



2. Na str. 14 diplomantka uvádí horizontální strukturu platební bilance. K čemu 
slouží položky „saldo chyb a opomenutí“ a „změna devizových rezerv“? Kdo 
sestavuje v ČR platební bilanci a spravuje devizové rezervy? 

 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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