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Diplomantka přistoupila k zadanému úkolu svědomitě. Práce se zabývá analýzou 
makroekonomického a institucionálního prostředí států V4 s ohledem na historii, současnost a 
perspektivy těchto států v EU a středoevropském prostoru.  

K první části týkající se analýzy makroekonomických indikátorů nemám zásadních připomínek. 
Problematickou vidím kapitolu „2.6 Komparace makroekonomického prostředí států V4, kde 
diplomantka konstruovala magický čtyřúhelník v rozporu s obecnými zvyklostmi. To ještě nemusí 
být na závadu, ale diplomantka na základě toho dospěla k chybným závěrům. Z uvedeného 
plyne, že vysoká inflace a vysoká nezaměstnanost příznivě ovlivňují hospodářství, což 
samozřejmě není pravda. Diplomantka by měla jasně definovat magický čtyřúhelník a popsat 
jeho konstrukci. Jistý popis magického čtyřúhelníku je uveden na straně 21, ale to je podle mého 
názoru nedostatečné. Formálně by mělo být uvedeno u „obrázku 21. Magický čtyřúhelník států 
V4“ rok, pro který je nakreslen. 

Nedostatečně rozpracovanou vidím kapitolu „5 Predikce budoucího postavení států V4“. Tato 
kapitola se zabývá jedním dílčím cílem diplomové práce a to predikce budoucího postavení států 
V4. Věnovat tomuto dílčímu cíli pouze dvě stránky mi připadá opravdu málo. Chybí zde zcela 
matematický popis statistických metod, které diplomantka použila. V úvodu je sice zmíněno, že 
využívá statistické metody jednoduché regresní analýzy. Diplomantka se rozhoduje podle 
největšího indexu determinace. Není zde uvedena ani jedna definice nebo rovnice. Proč se 
diplomantka omezuje pouze na metody jednoduché regresní analýzy? Pro ilustraci bych 
doporučoval prognózu vynést do grafu, včetně pásu spolehlivosti regresního modelu. 

Po formální stránce hodnotím práci jako zdařilou.  

Otázky: 

1. Jak to vidíte s přijetím eura v zemích V4? 
2. Nakreslete magické čtyřúhelníky zemí V4 a spočítejte jejich plochu v roce 2012. 
3. Zobrazte graficky prognózu HDP u zemí V4, včetně pásu spolehlivosti regresního 

modelu. 

Navrhuji hodnocení: velmi dob ře 
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