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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 jasně a srozumitelně bez podstatných chyb a nepřesností. V úvodních dvou kapitolách je popsán 

pojem platební bilance, poté její struktura, jak z pohledu horizontálního, tak vertikálního, uvedeny jsou také 

změny, které nastaly se zavedením nového manuálu BPM 6. Ve třetí kapitole jsou teoreticky popsány modely 

tzv. Boxovy –Jenkinsonovy metodologie stacionárních a nestacionárních časových řad a uveden postup pro 

jejich identifikaci. Čtvrtá kapitola je pak věnována samotné analýze časových řad běžného, finančního a 

kapitálového účtu a predikci jejich budoucího vývoje. 

Za nedostatek práce ovšem považuji, že u grafů zobrazených ve čtvrté kapitole nejsou (zřejmě omylem) na osách 

uvedeny hodnoty. Velmi to stěžuji orientaci v těchto grafech. 

 

U obhajoby autorku žádám, aby se pokusila vysvětlit, co v roce 2014 způsobilo přebytek běžného účtu platební 

bilance, když v letech 2008 až 2013 vykazoval tento účet vždy záporné saldo. 

 

Práce    je    doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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