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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 psána vcelku jasně a srozumitelně bez podstatných chyb a nepřesností. Autorka v ní uvedla poměrně 

široké spektrum názorů osobností (zejména z řad odborné veřejnosti) vztahujících se k problematice. 

V některých případech připojila i svůj osobní názor a komentář. 

Kvalitu práce bohužel poněkud snižuje relativně velké množství gramatických chyb a překlepů (např. jenom 

v poslední části Závěr je jich více než pět; při používání symbolu % před ním v mnoha případech chybí mezera 

apod.) Dále v některých případech poněkud postrádám komentáře k uvedeným tabulkám případně grafům (např. 

na str. 43; u Obr. 20 na str. 46 není nijak vysvětleno, proč je do grafu zahrnuto právě Nizozemí atd.)     

 

V závěru práce autorka uvádí, že to, co ČR potřebuje k tomu, aby ekonomicky prosperovala, určitě není společná 

měna. Proto ji u obhajoby žádám, aby uvedla, co by dle jejího názoru mohlo k ekonomické prosperitě ČR 

nejvíce přispět. 

 

Práce    je    doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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