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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 ... 

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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

Autorka zpracovala zajímavé a aktuální téma jak z hlediska ekonomického, tak sociálního. Při zpracování 

vycházela ze standardního vymezení základních pojmů vztahujících se k tématu a představila obecné faktory 

příjmových rozdílů. Dále vymezila použitá data a metodologii. Stěžejní část práce tvoří komparace mzdového 

vývoje v ČR, v níž diplomantka kvalitně využila matematicko-statistického aparátu. Výsledky těchto testů 

autorka odborně komentuje. Dále se diplomantka zaměřila na problematiku minimální mzdy, životního minima a 

chudoby v ČR. V poslední části diplomantka popsala a zkonstruovala, resp. spočítala pro ČR dva hlavní 

ukazatele nerovnosti – Lorenzovu křivku a Giniho koeficient. Ze zpracování celé práce je vidět autorčin odborný 

přehled v dané problematice. K práci mám jen jeden formální komentář (dle směrnice 9/2012 UPa se nepoužívá 

značení „graf“, ale „obrázek“) a dva věcné: 

- bylo by zajímavé znázornit Lorenzovu křivku a vypočítat Giniho koeficient pro více let (min. na 

počátku a konci analyzovaného období) a porovnat tak vývoj příjmové nerovnosti v ČR; 

- dále si myslím, že by bylo vhodné práci zakončit autorčiným vlastním odborných hodnocením na 

základě detailně provedených analýz a dále formulovat z toho plynoucí doporučení, např. pro fiskální a 

sociální politiku vlády, pro odbory, zaměstnavatele apod. 

 



Nicméně i přes výše uvedené připomínky konstatuji, že práce je kvalitně zpracována, odpovídá požadavkům na 

diplomové práce a cíl práce byl splněn. 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaký je autorčin názor na institut minimální mzdy v tržních (resp. smíšených) 

ekonomikách a na její zvyšování v České republice v nedávné době? 

2. Jaký autorka předpokládá další vývoj v diferenciaci mezd (zejména podle oborů, 

vzdělání a pohlaví) v dalších letech v ČR? Je zde prostor pro vyšší diferenciaci mezd? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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