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Stručné zhodnocení práce:
Předkládané dílo práce se zabývá aktuálním tématem, neboť Okunův zákon je předmětem
dlouhotrvajícíh diskusí mezi ekonomy. Autorka popsala daný problém teoreticky i empiricky
(pomocí kvantitativních metod jako HP filter či OLS včetně provedení relevatních testů).
Práce je zdařilá a splňuje standardní požadavky kladené na diplomovou práci (nestandardní je
pouze formát některých citací).
Připomínky a otázky oponenta k obhajobě:
1. Jakou verzi Okunova zákona (s.23) považujete za nejlepší a proč?
2. Okunův koeficient nejlepšího modelu (model modifikované gapové verze s využitím
HP filtru) vychází -0,26, což je srovnatelné s ostatními zeměmi (s.62). Jaké z toho
plyne doporučení pro tvůrce hospodářské politiky v ČR?
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte):
Navržený klasifikační stupeň:
výborně
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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