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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   

 

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 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: 

 

Studentka si zvolila zajímavé téma bakalářské práce zabývající se selháváním států v období 

globalizace. Daná problematika je v současné době aktuální, ale v rámci ekonomických 

analýz na bakalářské úrovni poměrně náročná, a to z důvodu vyšších nároků na práci se 

zahraničními zdroji, zejména v analytické části. Bakalantka v práci analyzovala vztah mezi 

globalizací a selháváním států ve vybraných zemích EU (Česká republika, Francie, 

Maďarsko), a to prostřednictvím korelační analýzy, v rámci které zkoumala vzájemný vztah 

mezi vybranými indikátory selhávání státu a zvoleným indexem globalizace. Taktéž byly 

provedeny analýzy vývoje vybraných indikátorů ovlivňujících selhávání státu a komparace 

jednotlivých zemí. Studentka přistupovala k práci samostatně a navrhované připomínky vždy 

zapracovala. Cíl práce byl splněn, proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji následující 

podnět k diskuzi: 

 



Z výsledků Vašich analýz je zřejmé, že nelze jednoznačně potvrdit vztah mezi globalizací a 

Vámi zvolenými indexy selhávání států. Na druhou stranu Francie, která byla ze zvolených 

států nejméně zatížena globalizací, dopadla nejlépe v hodnocení selhávání států. Jak si tento 

fakt vysvětlujete, případně jaký je Váš osobní názor na globalizaci světových ekonomik? 

 

  Práce je doporučena k obhajobě   
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