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Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Nemohu hodnotit 

Logická stavba práce 
 

 Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                               Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

                            Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Výborně 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
Diplomant v práci projevuje velký přehled o dané problematice, umí si vybrat vhodné 
literární zdroje a také je řádně citovat. Evidentně se vyzná v teoriích, které výborně 
vysvětluje a dokáže je také vhodně skloubit. To se týká i velmi dobře sestaveného 
přehledu  teorií krizí. Jazyk i forma výkladu je nadstandardní, vyzrálá.  Z formálního 
hlediska je občas nevhodně používán budoucí čas (viz připomínky) a také nadměrné 
(opakované) užívání přivlastňovacího zájmena („můj, mé“). V teoretické části je však 
třeba ocenit nejen dobrý přehled a výklad, ale také schopnost prezentace a výkladu. 
Přesto zde dochází ke smíšení teoretických úvah s opravdu využitými metodami (viz 
připomínky) , což poněkud snižuje mé hodnocení logické stavby práce. 
Na druhé straně je třeba vyzdvihnout relativně nové použití metody zpracování 
prognostických údajů metodou SCILAB a dalších metod zpracování prognózy 
hokejových a fotbalových klubů.  Práce má celkově nadprůměrnou úroveň nejen díky 
promyšlené koncepci a výbornému jazyku, ale především pro novum v metodice. 
Přínos nevidím ani tolik v praktickém využití (prognózy jsou vždy založené na 
předchozích údajích, jejichž trend se může v budoucnu měnit), ale spíše v teoretické 



a metodologické oblasti, zejména v možnosti prognóz pomocí využití metod SCILAB 
a LINTREND .    
 

Připomínky kromě výše uvedených:  
1. V abstraktu není použita předepsaná forma (struktura v bodech). Také je zde 

aplikován nevhodně budoucí čas, namísto toho, aby autor uvedl výstupy.  
2. Práce je psána poměrně inteligentně, výstižným, vyzrálým jazykem, zpočátku 

však autor používá nadměrně přivlastňovacích zájmen. 
3. Občasné překlepy a nejasné formulace (např. v úvodu: “popsat a zjisti jaký 

dopad“, „Stěžením bodem mé práce bude“), což však považuji za marginální a 
spíše formální nedostatky. 

4. V úkolech práce mohlo být zmíněno objasnění pojmů, použitých v DP (např. 
hospodářský cyklus, růstový trend atp.) 

5. I když jsou literární zdroje opravdu dobře využívány a skloubeny, chybí možná 
v první kapitole více vlastních komentářů. Je to snad dáno i přílišnou šířkou 
záběru práce (viz otázka č. 2).  

6. Přes dobrou přehlednost jednotlivých kapitol došlo k promísení obecné teorie 
s metodami přímo použitými v DP, což považuji za nežádoucí (např. kap.11, 
s.54-56) 

7. Stejně tak v kap. 12, kde přehled použitých modelů se prolíná s reálně 
použitým modelem a  diskusí.  Jinak je však tuto část hodnotit už jako vlastní 
přínos autora. Měl být asi více odlišen vlastní výstup (myšlenkový přínos, 
vlastní analýza) od obecných teorií a jejich komentářem. Je to obtížné a proto 
to nevnímám jako podstatné. 

8. Velkým vlastním přínosem autora jsou prezentované prognózy rozpočtu 
předních hokejových a fotbalových klubů. Přesto zde postrádám obšírnější 
diskusi s možnými alternativami vývoje. 

Otázky k obhajobě: 

1. V kapitole objasňující pojmy jste použil výrazu „agregátní výstup“ (s.10) 
Můžete blíže vysvětlit tento pojem? Je HDP agregátním výstupem a proč? 

 
2.  Na s. 34 (graf č.4) prezentujete srovnání indexu výroby bez většího      
     komentáře. Jak a čím byste vysvětlil zcela výjimečné výsledky růstu výroby  
     v SSSR (oproti ostatním zemím)?   
 
3. Jaký je váš názor na alternativní možnosti ekonomického vývoje? C by 
    mohlo změnit predikovaný vzestupný trend? 

 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky, kladené na práci 
diplomovou. Doporučuji ji k obhájení.  
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby  výborně až velmi 
dobře.      
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne: 8. 1. 2016        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      



 


