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Nejbohatší obce v České republice
Cílem práce je definování vhodného postupu pro určení nejbohatších obcí
v ČR a posouzeních vlastností, které tyto obce spojuje.
Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce se zabývá klasifikací obcí, dle jejich finančních ukazatelů. V práci bylo definováno 5
ukazatelů. Pro každý ukazatel bylo stanoveno 5 kategorií s různým počtem bodů, jež byly
posléze přiděleny každé obci. Celkové bodové ohodnocení obce poté reprezentovalo jeho
„bohatství“.
K formální úpravě: Tabulky by mohly mít stejný font a velikost písma jako zbytek textu.
Citování v textu by mohlo být kontextově vhodnější – citace za každý odstavcem není
vhodné.
Otázky:
- Jak byste definoval pojem „bohatství“ v kontextu Vámi zvolených ukazatelů?
- Jakým způsobem jste tvořil intervaly pro jednotlivé ukazatele?

-

Proč jste u již číselných hodnot neprovedl pouhou standardizaci (namísto subjektivního
přidělení bodů)?
Jaké další přístupy jste mohl použít pro výběr „nejbohatších“ obcí v ČR (např. shluková
analýza)? Proč jste zvolil přístup, který jste použil?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

Velmi dobře

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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