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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   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Student zpracovával diplomovou práci na téma Česká republika deset let od vstupu do 

Evropské unie. Cílem práce bylo zhodnotit makroekonomický vývoj České republiky po 

vstupu do Evropské unie. Práce byla rozdělena do pěti kapitol, které na sebe logicky navazují. 

Úvodní kapitola vymezuje základní makroekonomické ukazatele z teoretického hlediska. 

Druhá kapitola pojednává o vývoji makroekonomických ukazatelů v České republice. Student 

necharakterizuje české prostředí pouze pomocí základních makroekonomických ukazatelů, ale 

problematika je posuzována v širších souvislostech. Třetí a čtvrtá část práce se zabývá 

komparací makroekonomické situace členských států Evropské unie mezi lety 2004 – 2014, 

přičemž je vždy hodnocena pozice České republiky. Komparace byla provedena také pomocí 

měkkých dat. Pátá kapitola shrnuje důsledky vstupu České republiky do Evropské unie 

pomocí SWOT analýzy. 

 



Analýza makroekonomického vývoje České republiky je zpracována komplexně, je doplněna 

grafy, které do práce funkčně zapadají. S ohledem na zvolené téma, mohla být analýza 

časových řad detailněji zpracována pomocí vhodných statistických metod. 

 

Předložená diplomová práce splňuje náležitosti kladené na diplomovou práci po obsahové i 

po tematické stránce. Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji diplomovou práci 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně – velmi dobře.  

 

V rámci diskuze doporučuji položit následující dotazy: 

1) Mezi členskými státy Evropské unie je uplatňována zásada volného pohybu 

pracovních sil.  Jak byste zhodnotil tento aspekt společného trhu z hlediska SWOT 

analýzy české ekonomiky? Vaši odpověď zdůvodněte. 

2) Jako jednu ze slabých stránek české ekonomiky uvádíte rychle rostoucí státní dluh. 

Potýkají se s prudkým nárůstem státního dluhu i ostatní státy, které přistoupily do 

Evropské unie v roce 2004? V čem vidíte příčinu jeho růstu? 

 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně – velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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