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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Použitá metoda analýzy byla použita správně na uvedené téma, pouze bych doporučoval užší výběr 
zkoumaných veličin a sledoval vzájemnou provázanost mezi nimi. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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 práce bylo splněno, byť s výhradami, tzn. lepší provázanost jednotlivých kapitol a kvalitnější komentáře 
k zjištěným údajům.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je správný, otázkou zůstává jen částečná provázanost jednotlivých kapitol práce, stejně jako 
zkoumání zbytečně velkého vzorku jednotlivých trhů. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Teoretická část práce je popisná, v praktické části měl být dán větší důraz na analýzu zjištěných údajů a vyhodnocena jejich 
případná souvislost.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální i jazykové stránce práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Doporučoval bych barevné zpracování 
grafů, zvláště v případě, kdy je zkoumáno více veličin a odstíny šedé, případně černé barvy nejsou dobře rozeznatelné.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
V práci byla po kontrole nalezena shoda 22% s jinými zdroji, často uvedenými v seznamu použitých zdrojů, 
nicméně v textu ne vždy řádně ocitovanými a proto uvedenou shodu nevnímám jako závažný prohřešek. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Cílem práce bylo „vyhotovit materiál, který by pomohl české exportní firmě (z oblasti automobilového průmyslu) 
zhodnotit odlišnosti spotřebních košů a preferencí u obyvatelstva jednotlivých zemí“ (Česká republika, Německo, 
Slovensko, Itálie). Cíl práce byl splněn s výhradami, doporučoval bych jeho zúžení a kvalitnější vyhodnocení 
zjištěných údajů a jejich vzájemných souvislostí. Jako příklad uvádím na straně 80 následující „Mnoho studií se 
zaměřuje na to, že v krátkém období je silná korelace mezi příjmy a exportem a také mezi exportem a inflací“. 
Z uvedeného tvrzení mohla autorka např. navrhnout doporučení pro automobilový průmysl ČR. Rovněž bych výběr 
zkoumaných států zredukoval např. podle velikosti exportu na konkrétní trh. Kladně hodnotím množství a sběr dat, 
s nímž měla autorka značnou práci např. v kapitolách věnujících se míře inflace, spotřební koše v jednotlivých 
zemích, index CPI resp. HCPI. Za nedostatek považuji v některých částech práce nedostatečné komentáře ke 
grafům např. strana 58, 59, dále špatnou čitelnost některých grafů, zapříčiněnou barevnou neodlišeností.  V závěru 
se objevuje odkaz na elasticitu, ale pouze v obecné rovině, bez provázanosti s teoretickou částí práce. 
I přes uvedené nedostatky diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
Možné otázky do diskuze navrhuji: 

1) V čem spatřujete rizika jednostranné orientace ČR a SR na automobilový průmysl? 
2) Může být pokles prodeje automobilů Škoda v Číně způsoben i jinými faktory než je covid -19? 
3) Ovlivnilo zavedení tzv. „šrotovného“ na Slovensku počet nově registrovaných vozidel? (viz. graf str. 64)  
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