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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Iveta Kozáková 

Číslo studenta:  E15899 

Název diplomové práce:  Struktura spotřebitelské poptávky v České republice 

Cíl práce: V rovině teoretické analyzovat ekonomické přístupy ke spotřebě domácností, v 
praktické rovině se zaměřit na vývoj výdajů na spotřebu českých domácností s 
důrazem na analýzu dynamiky změn struktury spotřeby v závislosti na vývoji příjmů 
jednotlivých kategorií domácností, provézt komparaci výdajů na spotřebu v ČR s 
vybranými zeměmi EU, při zpracování údajů využit statistických metod měření 
závislostí a metod zpracování časových řad. 

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

Studijní program: N6202 Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2016/2017 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 
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Pro teorii     

Pro praxi     

Ostatní připomínky k práci 
Předložená diplomová práce je zpracována na úrovni odpovídající požadavkům kladeným na tento druh prací, a 
to jak po obsahové, tak i formální stránce. Je psána srozumitelným a přehledným stylem. Diplomantka způsob 
zpracování tématu a obsahovou náplň jednotlivých částí diplomové práce pravidelně konzultovala, pro 
zpracování tématu přinášela vlastní kreativní řešení. Domnívám se, že v maximální míře využila poskytnuté 
vstupní podkladové materiály, jakož i znalosti získané v průběhu studia. Připomínky zásadního charakteru 
k předložené diplomové práci nemám a vymezený cíl práce pokládám za splněný. 

Otázky a náměty k obhajobě 
Při obhajobě diplomové práce doporučuji zaměřit diskuzi k problematice (ne)platnosti ekonomických teorií 
spotřeby vzhledem k výsledkům analýzy reálných dat v ČR ve zkoumaném časovém horizontu. 
 
 
 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně 
 

V Pardubicích 18.7.2017 

Podpis  ..................................................................  
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