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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997-2017 
Jméno autora: Marie Pavelková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Vít Pošta 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
S ohledem na nutnost studovat metodiky ekonomických statistik a záměr kvantitativní analýzy zadání hodnotím jako 
náročnější. 

 

Splnění zadání nesplněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Domnívám se, že daný text nelze zcela nazvat analýzou, neboť mnohdy není zcela jasné, proč jsou v textu uvedena určitá 
data, která vlastně později k žádnému vyhodnocení použita nejsou. Kvantitativní analýza, která by se pokoušela o 
zachycení teoreticky naznačených vztahů, absentuje. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce F - nedostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Klíčový problém zřejmě spočívá v tom, že autorka sice postupovala samostatně, ovšem ve značném spěchu. Konzultace 
před odevzdáním práce, již nemohla způsobit zásadní posun ve směru zvýšení kvality práce, který byl třeba. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Text obsahuje některá správná východiska, popř. představuje rozumné otázky k zamyšlení, avšak nedochází k žádným 
konkrétním závěrům, které by byly opřeny o vlastní analýzu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Některé obraty použité v práci se do odborného textu nehodí. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Teoretická část práce je citována korektně. Chybí odkazy na relevantní výzkum a některé zdroje dat jsou podivné. 
Standardně by se mělo čerpat z původních zdrojů a ne z populárních stránek. 

 

Další komentáře a hodnocení 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Hlavním problémem práce je, že nenaplňuje svůj cíl 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Není potřeba dalšího komentáře. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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