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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Práce si vytkla za cíl zmapovat faktory, které ovlivňují poptávku po osobních 
automobilech v České republice. Mezi tyto faktory diplomant mimo jiné zařadil cenu, 
průměrnou měsíční mzdu nebo spotřebitelský vkus atd. Jako nástroj pro výpočet byla využita 
regresní analýza. Zdrojem údajů byla data Českého statistického úřadu, Svazu dovozců 
automobilů či Centrálního registru vozidel. Autor se od zadaného tématu neodchýlil.     
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledkem práce jsou, po nezbytné úpravě dat, regresní modely, ze kterých autor 
vhodně interpretuje výsledky pro jednotlivé zkoumané faktory. Autor zúročil znalosti 
statistických metod a k závěrům dodává vlastní názory, úvahy a postřehy, které práci 
prospívají. Vzhledem k tomu, že výpočty mají povahu statistických dat, je jejich využití 
v praxi spíše omezené.   
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Diplomant v průběhu zpracování závěrečné práce velmi vhodně čerpal z dostupné 
literatury a správně ji citoval. Všechny citace jsou v textu rozvážně umístěny a je na ně řádně 
odkázáno. Ku prospěchu věci jsou i vysvětlující poznámky pod čarou. Pravidla autor dodržel  
i s uvedením zdrojů u jednotlivých tabulek a grafů. V práci nebyl zjištěn rozpor s normami, 
zákonnými ustanoveními, ani předpisy.   
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Předložená práce je po formální i jazykové stránce na vysoké úrovni. Konstrukce textu, 
odborné výrazivo i slovosled dává práci zřetelný řád a činí ji poměrně čtivou. Na škodu může 
být, že autor v práci přílišně nadužívá slovních odkazů na předešlé kapitoly či tabulky, což 
znesnaďnuje rychlou orientaci v textu. Kapitoly jsou ovšem správně a logicky uspořádány.  
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

Práce neobsahuje žádné originální řešení dané problematiky.  



 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Vysvětlete, prosím, jaký vliv na poptávku po osobních automobilech mělo zavedení 
šrotovného a jaký vliv na prodej automobilů má ekologická daň uplatňovaná v ČR. 
Ekologickou daň jste kvantifikoval pomocí metody umělých proměných, proč? 

2) Čím si vysvětlujete, že při porovnání zkoumaných faktorů má zřetelně nejvyšší vliv 
na zvýšení poptávky po osobních automobilech faktor průměrných měsíčních mezd, oproti 
ostatním faktrorům, u kterých byly výsledky výrazně nižší?     
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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