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FAKULTA EKONoMICKÁ
Katedra KFU

Ceskélepubliky, slovenska, Maďarska a Estonskaqýkajícíse výŠeuvedenýchmakroekonomických
ukazatelů.cást třetíobsahujeanalýzurozďlné ekonomickéqýkomosti lybraných zemíEU. v závěru
pníceautorkasubjektiwě hodnotízjištěnéskutečnosti.
Za pozitivní stránkupředloženébakalářsképnícepovažujikapitolu třetía záýět pÍilce,
Týo dvě autorskéčástipIáce přinášív dostatečné
mířepotiebný,,autorslcýotisk..v podoběpokusu o
analýzua subjektivníhodnocenírozdílného\..fuojevyblaÍIýchmakÍoekonomickýchukazatelů.
Autorka tak dokazuje.žeje schopnasamostatněteorcticky prakticky zpÍacovatzadanétéma.
Bakaláisképráci bych v1tkl řadu dílěíchnedostatků.
Jednímz nich jsou nesprávnécitace (citovaná
věta musíkončittečkou'následujíuvozovky, potéhranatrázávorka s číslempoužitéliteÍaturya
opětovnětečka).v práci je uvedenozbýečnémnoho odkazůna použitouliteratuŤu,cožmůžev}.volat
pocit' Žepláce je kompilátem.Týká se to zejménapasríží,
kdy za jednotliÚmi odstavcije uváděn
totožnýpmmen.Bakalářská práce obsahujedrcbnégramatickéchyby (měklá i a tvldá y)' GlaÍická
úplavapráceje na pdměmé úLrovni,
pasáženejsougraťrckyn .yÍazněny,
důležité
Přes výšeuvedenédílěínedostatlaje celkový dojem z práce příznivý.Z celépráceje patmý silný
zájem autorkyo uved€né téma'spolupráces vedoucímpráce byla příkladná.Práce na mne působí
velicesolidnímdojmem,z uvedenýchdůvodů
nawhujimrímku''velmidobře.'.

otázky a připomínkyk bližšímu
tYsvětlenípři obhajobě.:
1) Uveďte absolutnía komparativní\,"ýhodysledovanýchekonomik v souvislosti s dopadypokračující
globiílnírecese.
2) odhadnětevjakém časovém
horizonfu a za jalrych předpokladůpředstihneslovenskáekonomika
českouv oblasti v'.ivojehÍubého
domácíhopToduktu.
3) Je zavedeníspolečné
er,'ropské
měny na slovensku a v Estonskuvýhodou činevýhodouve srovnání
s ekonomickousituacív České
republice a v Maďarsku?

Metodicképoznámlry:
l oaačte výsledekkontroly plagiátoIství,
kterýjste zadaya do Poú'lu zČU a odůvodněteníŽepři odůvodnění
klasifikačnftostupně.
l Kliknutím na po|e vybertepoŽadovanýkvaljfikační
stupeň.
' stmčnězdúvodnětenalŤhovanýk|asifikační
stupeň'odůvodnění
zpÍacujtev rozsahu5 - l0 vět
- otázky a připomínkyk bližšímulTsvětiení pň
obhajobě- dvě ažtři otáŽky'
Posudekodevzdejte
na sela€ t aíát KFU, FEK ZČU.DP nejpozdejido l ] 5' 2o]2 aBP ne.jpozději
do 18.5.20]2. Posudek
musíbÍ opatřenvlastnoručním
podpisernmodře (pro rczealání originálu).
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FAKT]LTA EKONOMICKA

V Plzni, dne3. června2012

Katedra KFU

Podpishodnoti

Metodicképozúí!úf:
' označteyýsledek kontÍo]yplagiátorst\'í,k1eíýjste zada|/ado Portáh zČU a odůvodněteniŽe při odůvodněni
klasifikačníhostupně'
^
. KliknutÍmna pole rYberte požadovanýkva|ifikačíí
ýupeň.
" Stručnězdůvodnětenal'ŤhovanýklasifikačŤístupď, odůvodnění
zpracujtev Íozsahu5 - 10 vět.
připomínlf
při
k bli^ímu \),světlení obhajobě dvě aŽai otázlry.
" otázlf a
Posudekodevzdejte
na seketariátKFU, FEK zČU' DP n€ j později do 1l. 5. 20 12 a BP nejpozdějido l8. 5. 2ol2. Posudek
podpisemmodře (plo lozeznáníorigin.íu).
musíbý opařen vlastnoručním

