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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 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Práce je psaná vcelku jasně a srozumitelně většinou bez podstatných chyb a nepřesností. 

Bohužel v poslední kapitole se autorka některým nepřesnostem nevyhnula. Například:  

- na str. 39 je nesprávně uvedeno, že jako nezávisle proměnná je v modelu použita 

nominální hodnota HDP (správně se jedná o změnu nom. hodnoty HDP, nikoliv vždy 

o jeho růst, jak je také nesprávně uváděno);   

- není striktně rozlišován pojem korelační koeficient náhodných veličin a jeho odhad 

vypočítaný z realizace náhodného výběru;  

- pro označování proměnných ve vzorcích není v některých případech užita kurzíva.   

 

Otázky 

1) Uveďte, jaká protikrizová opatření byla v popisované firmě zavedena, případně jaká další 

opatření jsou plánována do budoucna. 

2) Uveďte, jaké jiné vysvětlující proměnné (kromě změny nom. hodnoty HDP) by bylo 

možné zařadit do použitého regresního modelu pro predikci budoucích tržeb? 
 



Práce    je    doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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