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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání je náročnější; dopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomiku vyžadují kreativní přístup.
Splnění zadání

splněno

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.

Zadání bylo splněno.
Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

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.
Posluchač pracoval zcela samostatně a vhodně využíval jak znalosti získané na ČVUT, tak i znalosti z praxe i informačních
zdrojů.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odborná úroveň je velmi dobrá a proto doporučuji publikaci vybraných částí diplomové práce v odborném tisku.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Při analýze diplomové práce jsem nenašel žádné závažné formální, stylistické nebo obsahové nedostatky.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi 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.

Autor pracoval s 95 zdroji a vhodně je využíval.
Další komentáře a hodnocení
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.
Diplomová práce je velmi promyšleně koncipována a doporučuji ji využít pro Ph.D. práci v budoucnosti.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Promyšleně koncipovaná a pečlivě vypracovaná diplomová práce se zabývá
hodnocením dopadu celosvětové pandemie COVID-19 na vyspělé země G7 a
Českou republiku a na státy v uskupení BRICS. Důraz je kladen především na
hodnocení vývoje od prvotních restriktivních opatření vlád a reakce ze
segmentu hospodářské politiky. Na základě metod analýzy a komparace jsou
pak vyhodnoceny dopady na vybraná odvětví a skupinu největších globálních,
převážně technologických společností. Na základě zjištěných poznatků je v
závěru práce vedena diskuse o budoucím vývoji postcovidové společnosti se
zaměřením na globalizaci, digitalizaci a hospodářsko-politickou situaci.
Doporučuji se zúčastnit soutěže „Manažer roku“, kterou Česká manažerská
asociace vypisuje pro všechny posluchače vysokých škol:
https://manazerroku.cz/studentska-soutez/
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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