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Předložená diplomová práce je zpracována na velmi aktuální téma. 

Diplomantka se v ní zabývá rozborem a hodnocením ekonomického vývoje ČR 

a zemí střední Evropy ve srovnání s Německem v letech 2005 až 2015. Výběr 

hodnocených zemí je promyšlený a funkční. Zvláštní pozornost je věnována 

letům 2005, 2009 a 2015 s ohledem na to, že rok 2005 je rokem po vstupu zemí 

stření Evropy do EU, rok 2009 je rokem nejhlubšího propadu evropských 

ekonomik do hospodářské krize a rok 2015 ukazuje na to, jak se jednotlivé země 

dokázaly vypořádat s dopady předchozí krize.  

Cíl práce je jasně vymezen a odpovídá zadání diplomové práce. Metody 

zpracování využívané autorem jsou adekvátní k tématu práce. Celá práce je 

obsahově správná a má logickou a přehlednou strukturu. V první teoretické části 

jsou definovány základní kategorie související s tématem a charakterizována 

teoretická východiska. V druhé praktické části práce je rozebrán a zhodnocen 

ekonomický vývoj zemí střední Evropy a Německa. Kladně hodnotím zejména 

praktickou část práce, ve které jsou na základě rozboru makroekonomických 

ukazatelů vykazovaných v jednotlivých zemích posuzován jejich ekonomický 

vývoj a kvalifikovaně, v souladu s metodologickými principy vědecké práce, 

porovnávána jejich ekonomická úroveň. 

Diplomantka v textu práce prokázala, že porozuměla podstatě zadaného 

tématu. Při zpracování práce vycházela z bohaté literatury a četných pramenů, 

na které odkazuje podle platných norem pro bibliografické citace. Celá práce je 

napsána kultivovaným odborným jazykem. Bohatá kvantitativní data jsou 

prezentována prostřednictví přehledných, samostatně zpracovaných grafů a 

tabulek, které celou práci vhodně ilustrují. Po formální stránce jsem v práci 

neshledala žádné nedostatky 

 V průběhu obhajoby by diplomantka měla odpovědět na tyto otázky: 

1. Kam směřuje ekonomický vývoj ČR a zemí střední Evropy? 

2. Jaké problémy musela při zpracování zadaného tématu 

překonávat?  

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci velmi kladně a 

doporučuji ji k obhajobě.  

Mohu konstatovat, že závěrečná práce splňuje podmínky kladené 

na závěrečné práce v příslušném oboru.  

Klasifikace:  

V Praze dne  25.4. 2019   PhDr. Milena Tichá, CSc. 



 

 

 

 

 


