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Připomínky a otázky k obhajobě:

Práce je psaná vcelku jasně a srozumitelně většinou bez podstatných chyb a nepřesností.
Vzhledem k zaměření tématu práce je trošku diskutabilní poměrně velký rozsah zejména
druhé kapitoly, která se zabývá přehledem hospodářských krizí a jejich dopadů ve světě.
Ovšem je třeba podotknout, že analýzu provedenou v následujících kapitolách, které jsou již
věnované Pardubickému kraji, lze považovat za dostačující, tudíž cíl práce byl splněn.
Bohužel zejména v poslední kapitole se autor některým nepřesnostem nevyhnul. Například
pro označování proměnných není v některých případech užita kurzíva, v některých vzorcích
jsou chyby v konstantách atd.
Otázky
1) Uveďte, jaké odvětví bylo dle Vámi provedené analýzy zasažené v Pardubickém kraji
nejvíce finanční krizí.
2) Navrhněte doporučení pro zlepšení ekonomické situace (respektive ekonomické stability)
Pardubického kraje.
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