
 

Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Martiny Jandové 

„Hodnocení ekonomického vývoje ve vyspělých zemích.“ 

 

Název diplomové práce autorka specifikuje/zužuje v Úvodu na „hodnocení 

ekonomického vývoje v zemích Visegrádské skupiny v porovnání s Německem“, 

přičemž cíl své práce formuluje jako „zachytit a posoudit vývoj konkrétních 

makroekonomických ukazatelů v období 2005 – 2015“ (s. 7). 

Svou práci  rozvrhla do dvou částí: teoretické  (s. 8 – 40) a praktické (s. 41 – 73).  

Obsah teoretické části, nazvané „Teoretická východiska hodnocení 

ekonomického vývoje“ autorka zpracovala s využitím odborné literatury 

způsobem, v němž uvádí a vysvětluje klíčové pojmy a ekonomické kategorie, 

relevantní pro téma diplomové práce: co se rozumí vyspělými 

zeměmi/ekonomikami, jaká jsou kritéria pro hodnocení jejich ekonomického 

vývoje, co je HDP včetně jeho rozlišení na reálné a nominální a jaké jsou 

základní metody jeho výpočtu. Pozornost věnuje i dalším ukazatelům, mezi 

nimiž zaujme i ne tolik známý, ale půvabně nazvaný index šťastné planety, 

propojující životní spokojenost lidí s ekologií. Poměrně velkou pozornost 

autorka věnuje i nezaměstnanosti (její míra, její formy atd.), dále inflaci a 

platební bilanci.   

V teoretické části práce oceňuji přehlednost, srozumitelnost a její logické 

uspořádání, ovšem  v textu by neměly být gramatické chyby (např. na s. 8).  

Teorii ekonomických cyklů J. A. Schumpetera autorka avizuje jako „principy 

ekonomických cyklů“, ovšem v jejím následném výkladu popisuje nikoli 

principy, nýbrž fáze a příčiny ekonomického cyklu. 

V druhé, „praktické“, části pak autorka provádí srovnání ukazatelů výše 

uvedených kritérií hodnocení ekonomického vývoje v zemích Visegrádské 

skupiny v porovnání s Německem. Těžiště této části její práce spočívá v grafech 

a jejich komentářích, interpretujících uvedené zjištěné ukazatele. Stránky, 

„komentující“ grafy (např. s. 44, 45, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 62, 63) působí 

předimenzovaně konkrétními „čísly“, a na první pohled odrazují. Pokud však 



čtenář tyto komentáře sleduje současně s pohledem na grafy, zjistí, že obsahují 

formulace, poukazující na důležité souvislosti ohledně srovnávání růstů, 

poklesů, nárůstů atd. ve vzájemném porovnávání ekonomického vývoje 

jednotlivých zemí ve sledované dekádě. 

Za velmi hodnotné považuji zvláště formulace, týkající se příčin, důvodů a 

souvislostí, proč tomu kde bylo právě tak, a myslím, že je ke škodě věci, že jsou 

tak stručné a nejsou proporčně uváděné u všech ukazatelů v jednotlivých 

zemích. Právě proto na mne sympaticky působí autorčina formulace v Závěru 

její práce (s. 74), že „existuje řada možností, jak tuto práci dále rozpracovat….“, 

že „větší pozornost by mohla být věnována hospodářské politice jednotlivých 

zemí a konkrétním nástrojům pro její dosažení.“ Jistě by tím byla i posílena 

složka hodnocení ekonomického vývoje oproti složce popisné. 

Tato diplomová práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci 

v příslušném oboru a  doporučuji ji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete rozdíl mezi principy a fázemi. 

2. Jaké je pedagogické využití tématu Vaší práce? 

3. V Závěru své práce píšete, že „makroekonomická data by mohla být 

podkladem pro zkoumání otázky přijetí eura v České republice.“ 

Konkretizujte tuto svou obecnou formulaci. 

 

 

V Praze 31.7. 2019                        

                                                      PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.   


