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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 ... 
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 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Cílem předložené diplomové práce je kvalitativní analýza a komparace podnikatelského 
prostředí v Zambijské republice a v České republice a to se zaměřením na oblast samotného 
firemního prostředí ve vztahu k managementu firem, podmínek přílivu přímých zahraničních 
investic i širšího makroekonomického prostředí (podnikatelského okolí), zejména pak 
z hlediska struktury a tvorby HDP a vývoje inflace. 
 
Diplomant člení obsah práce do šesti základních kapitol, práce sčítá celkem 79 stran textu a 
adekvátní přílohový materiál. Pozitivně lze hodnotit vymezení teoretických východisek 
zpracovávaného tématu, jež jsou obsahem první kapitoly.V rámci druhé kapitoly, zcela 
logicky, diplomant analyzuje demografická data obou sledovaných zemí. Třetí kapitola je 
věnována analýze klíčových makroekonomických indikátorů obou ekonomik. Zařazení této 



problematiky považuji z hlediska zpracování tématu diplomové práce za žádoucí a účelné. 
Analytické jádro předložené diplomové práce představuje obsah následujících tří kapitol 
(kap.4, 5 a 6). V jejich rámci diplomant analyzuje podnikatelské prostředí obou zemí, provádí 
jeho komparaci a vyvozuje závěry ve formě doporučení. 
 
Lze konstatovat, že cíl diplomové práce byl splněn. Pozitivně hodnotím zejména samotný 
výběr tématu diplomové práce, v průběhu jehož zpracování mohl diplomant uplatnit a 
prokázat své znalosti z různých oborů získané v průběhu studia. Lze se také domnívat, že po 
úspěšné obhajobě diplomové práce budoucí absolvent jistě některé závěry či poznatky 
uváděné v diplomové práci uplatní i v reálné praxi. Ačkoliv by analýza obsažená v diplomové 
práci mohla být provedena precizněji či podrobněji a diplomant mohl také věnovat více 
pozornosti i formálním aspektům předloženého textu, lze předloženou diplomovou práci 
doporučit k závěrečné obhajobě na FES.  
 
Otázky k obhajobě: 

1. Pokud diplomant hodnotí a komparuje vývoj HDP v obou ekonomikách, měl by do 
své analýzy zahrnout i podíl stínové ekonomiky na HDP. Jak diplomant hodnotí 
aspekt stínové (šedé a černé) ekonomiky v kontextu provedené SWOT analýzy v obou 
zemích ?  

 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře minus 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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