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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: 
V prvních čtyřech částech práce se autorka zabývá popisem průmyslové výroby v ČR, její historií, rozdělením 

průmyslu a stručně jsou také zmíněny faktory, které nejvíce ovlivňují rozmístění průmyslové výroby. V páté a 

šesté části je pak pomocí statistických metod provedena analýza průmyslové výroby v ČR a v jejich vybraných 

regionech.  

Zejména z posledních dvou kapitol je zřejmé, že větší časový prostor věnovaný zpracování práce, tím pádem i 

možnost více konzultovat problematiku s vedoucím práce, by výsledné podobě práce prospěl. Zejména 

v interpretaci získaných výsledků by určitě byl prostor ke zlepšení. Kladně lze hodnotit, že si autorka opatřila a 

zpracovala poměrně velký objem dat, která se pak pokusila analyzovat zejména prostředky regresní a korelační 

analýzy. 

Kromě jisté stylistické neobratnosti se v práci bohužel nachází také několik gramatických chyb a překlepů (např. 

název 5. kapitoly v Obsahu atd.).  

 

Při obhajobě autorku žádám zejména o odpovědi na následující otázky. 

1) Která odvětví průmyslu jsou v ČR v současnosti nejvýznamnější a která naopak ustupují do pozadí?  

2) Která průmyslová odvětví a proč by dle autorčina názoru bylo v budoucnosti vhodné v ČR rozvíjet? 
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