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4 nejhoršíN-nelzehodnotit)
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A) Definovánícílů
B) Metodický postupl'f,placovánípráce
C) Teoretický základ pláce (reše*níčást)
D) Členění
práce(dokapitol'podkapitol,odstavců)
E) Jazykovézpracovánípráce (skladbavět, gmmatika)
F) Formání zpracovánípráce
jazykem
G) Přesnost1brmulacía pÍáces odbom]ían
H) Práce s odbomou literatuou (nomy, citace)
D Práce se zabaničníliteÍatuřou,úIoveňsouhmuv cizímjazyce
o Celkový postupřešenia práce s informacemi
K) ZávěIy prácea jejich fomulace
L) Splněnícílripráce
M) odbomý přínosp.áce (přo teodi' plo praxi)
N) spolupráce autoras vedoucímpráce a katedrou
o) Přístupautorak řešeníploblematiky pÍáce
P) C€ l kový dojemz pláce
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Do PortáIu ZČU byl zadaný tentoqÍŠledek
kontroly plagiátorství1:
Posouzen- neníplagiát
Posouzerr- podezřeláshoda
Posouzen-je plagiát

x

Navrhujiklasifikovatbakalářskoupláci klasifikačnim
stupněm:2

Úborně

!
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stručnézdůvodněninavrhovanéhokIasiÍikačního
stupně:3
Zvole1étémapatři mezi středněniíročÍé
a autorcvi se podďilo se s nímv}Ťovnat'Uvedená bakalářská
práce splňujevšechnypožadavkyna ni kladené.Autor exaktnímzpůsobemdefinoval cíl pláce' práce
jedÍollivékapitolyna sebelogickynavazují.TeoÍetická
má přehlednoustÍukturu,
a plaktickáčást
prácejsou proporcionální.
Prvníčástprácese věnujevývoji HDP v letech2000až2003,část&uhá popisujevývoj HDP v letech
2o04 až2o07' letÍn 2008 až2010 se věnuje částaetí. cást čtvrtáanalyzuje,nakolik je v současné
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době možnéopakovatIekodní ekonomickýrust v letech 2004 až2007 na základě stejnýchrustoÚch
faktoru.Závěr pÍácepřinášísouhmpředchozíchzjištění.
Za si]noustiín}u práce považujijednak částvěnovanouv]ivoji HDP, ktelá svědčío poctivémpfistupu
autorak odboméliteratuře,a dále ěásttýkající
se autorovavlastníhopohleduna pozitivnía negativní
faktoÍy'kteřéovlivňovaly rekordni výwojHDP v prunídekádě 2 1. stoletís možností
jejich opakování
v následujícíchletech.
Z hleďska grafickéúpravyje prácena odpovídající
úrovni'citacejsoupoužívríny
v souladu
příslušn;ými
s
normami.Předloženápráce dokládá silný zájem autorao uvedenétéma.spolupÍáce
autoras vedoucímpráce byla příkladná.Uvedená pláce svým pojetíma zplacovánímpřekúčuje
požadavky
kladenéna bakalářské
p.áceajako takovoujihodnotím
z imkou ''výbomě.'.

otázky a připomínkyk bližšímu
lTsvětlenípři obhajoběa:
l) Zjakéhodůvoduse domníváte,
procesčeské
žet.ansfomač[í
ekonomikytrvá do současné
doby viz
str.6?
2) vysvětlete svétwzení ze str. 12 týkajícíse '.neproměnlivého
významu''jednotlivých odvětvíčeské
ekonomikyna v:ývojiHDP v letech2000až20l0.
3) Jakáje souvislostmezi vývojemHDP a změnouživotníúrovněv danézeÍni?odhadněte,kdy dojde
procesureálnékonvergence
k zawšení
české
ekonomikyk rakouské
a německé
ekonomice.
4) laký ý'z'Í\anz hÍediskaekonomickéhorusfuv Ceskélepublice pfisuzujeteexistenci čineexistenci
společné
evrcpskéměny eulo?

v Plzni,dne26.května20l2
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MetodicképoznánJry:
l oaaúe výsledek kontroly plagiátoŤstvi,
kterýjste zadal/ado PortáIu ZČU a odůvodnětenížepři odůvodnění
klasifikačnfto
stupně'
, KliknuÍm na po]e
vybeÍepoŽadovanýkvaliíikačnistupeň'
J stručnězdůvodnětena\,Ťhovaný
k]asifikačnistupeň'odůvodnění
zpmcujtev lozsahu 5 . 10 vět
- ot'ky a přípominkyk bliŽšímulTsvět]eni při
obhajobě- dvě ažtli otázky'
Posudekodevzdejte
na seketariátKFU, FEK ZČU'DP nejpozdějido ] |' 5' 20 |2 a BP nejpozdějjdo ] 8.5.2012' Posudek
Ínusíbý opatŤenvlastnoručnimpodpisemnodř€ (pro Íozeaání originálu)'

