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CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Práce analyzuje dopady programů  zavedení šrotovného na výrobce osobních automobilů v České 
republice. Rozsah i struktura práce jsou dostatečné a přiměřené bakalářské práci, po formální stránce 
převyšuje úroveň bakalářské práce. 

První kapitola práce definuje šrotovné a související pojmy a analyzuje situaci automobilového 
průmyslu v ČR a v EU. Druhá kapitola popisuje zavedení šrotovného v zemích EU a jejich dopady na 
automobilové výrobce v ČR. V poslední kapitole jsou dopady hypotetického zavedení šrotovací prémie 
v ČR analyzovány prostřednictvím ekonometrického modelu. 

Přehled existující literatury v kapitole 3.1 je dostatečný pro úroveň bakalářké práce. Vzhledem k úrovni 
práce v ostatních aspektech je však škoda, že přehled literatury není širší. 

Využitá metodologie ekonometrického modelu je adekvátní problematice a přináší kvalitní výsledky. 
Přínos práce spočívá především v tom, že tato problematika nebyla – dle vědomí oponentky – dosud 
zkoumána v českém kontextu. 

Autora práce prosím o zodpovězení následujících otázek: 

 V kapitole 1 uvádíte celkový počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu v České 
republice, ale na závěr analyzujete konkrétní dopady na zaměstnance jednotlivých výrobců. 
Není zde uveden počet zaměstnanců jednotlivých výrobců osobních automobilů a podíl na 
celkovém počtu zaměstnanců v automobilovém průmyslu, který by umožňoval porovnání 
celkového dopadu na automobilový průmysl v České republice. 

 Váš ekonometrický model analyzuje determinanty poptávky v krátkém období. Pokuste se 
vymyslet vhodné „lagged variable“ a provést jejich diskuzi  pro delší období. 

V případě, že autor zodpoví uvedené otázky, doporučuji hodnocení „výborně“. 

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 15 

Methods                      (max. 30 points) 25 

Contribution                 (max. 30 points) 28 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 88 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 

 
NAME OF THE REFEREE: Ivona Hrušová 
 
DATE OF EVALUATION: 10. 6. 2012 

___________________________ 
Referee Signature



 

 

 
 
EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


