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Cílem práce je zpracování makroekonomické analýzy vývoje a stavu  

české ekonomiky v časovém horizontu deseti let od vstupu do EU, 

s využitím analýzy statistických časových řad. 

 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. 

 

náročnost tématu na: úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria 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: 

 

Téma diplomové práce bylo studentem obsazeno již v akademickém školním roce 2014-2015. 

Domnívám se však, že roční posun v termínu zpracování finální verze diplomové práce          

(i vzhledem k dostupnosti nezbytných statistických dat) byl ve prospěch vyšší kvality konečné 

verze diplomové práce. V průběhu zpracování tématu student průběžně se školitelkou postup 

zpracování diplomové práce konzultoval a respektoval její doporučení i při zachování vysoké 

samostatnosti při řešení tématu zadání. 

 

Práce je vhodně strukturována, nepostrádá logickou provázanost a odpovídající stylistickou 

úroveň zpracování textu. Hloubka provedené analýzy, aplikované metody a použité literární 

zdroje jsou adekvátní. Práce má velmi dobrou formální úpravu, text je vhodně dokumentován 

grafy a přehlednými tabulkami. Převzaté zdroje jsou zodpovědně citovány. Vyzdvihuji 



skutečnost, že se student se svoji dohotovenou diplomovou prací aktivně zapojil do „kulatého 

stolu“, který pořádal ÚEV v rámci probíhajícího projektu SGS. Zároveň se spolupodílel na 

přípravě vědeckého článku „Alternativy v hodnocení ekonomického vývoje států“ určeného 

pro vědecký časopis SCIPAP FES Univerzity Pardubice. 

 

Po obsahové, odborné ani formální stránce nemám k předložené diplomové práci zásadní 

připomínky. Při obhajobě diplomové práce doporučuji, aby se v rozpravě student zaměřil na 

makroekonomické důsledky „novodobé“ velké hospodářské recese v České republice 

v kontextu jejího členství v EU. 

 

 

Práce    je   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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