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Životní úroveň – regionální rozdíly
Cílem diplomové práce je vytvořit model hodnocení životní úrovně na
základě disponibilních dat a porovnat variabilitu/disparity životní úrovně
vybraných zemí a pomocí tohoto modelu porovnat jeho výsledky
s vybranými tradičně a alternativně užívanými indikátory životní úrovně.
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Na práci oceňuji vytvořený vlastní model, vytýkám formální nejednotnost uváděné literatury. Kladu tři otázky:
Vysvětlete, co Vás vedlo ke stanovení druhé hypotézy – proč jste předpokládala vyšší míru korelace Vašeho
modelu s HDI ve srovnání s HDP per capita?
V tabulce 1 na str. 20 zachycujete meziroční pohyb AIC. Které země mají AIC větší než HDP a proč?
Na str. 48 se zmiňujete o Sullivanově metodě. Mohla byste stručně charakterizovat její podstatu?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

Výborně minus

Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a.
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