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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu  X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací   X  
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod     X 
hloubka provedené analýzy   X  
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)   X  
stylistická úroveň   X  
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy, ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
   X  

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

Připomínky a otázky k obhajobě: 
Předložená diplomová práce je převážně popisného charakteru, bez vlastní hlubší analýzy. 
Diplomant čerpá převážně ze zahraničních pramenů, které jsou vhodně použity v celé 
diplomové práci. Diplomová práce obsahuje jak stylistické tak gramatické chyby a velké 
množství nepřesností, chybí seznam zkratek, není použito jednotné značení pro čínskou měnu 
(CNY, RMB, jüan) a amerického dolaru (USD, $). Struktura diplomové práce jako celku 
působí nekonzistentně, zařazení některých kapitol je diskutabilní (např. kap. 2 Mezinárodní 
měnový fond). Uvedené citace, v některých případech, neodpovídají normě ČSN ISO 690. 
Diplomant používá v textu nestandardní odkazy na tabulky a obrázky. 
Doporučené otázky k obhajobě: 

1. V kap. 1.1.4 (Stanovení budoucího vývoje kurzu) diplomant uvádí analýzy pro 
stanovení budoucího vývoje měnového kurzu. Které další analýzy se k predikci 
měnového kurzu používají a jakou z těchto analýz by diplomant použil při stanovení 
budoucího vývoje měnového kurzu čínské měny? 

2. Diplomová práce hodnotí ekonomické dopady podhodnocení čínské měny. Z jakého 
důvodu udržuje centrální banka Číny podhodnocený měnový kurz CNY/USD? Jaké jí 
z toho plynou výhody či nevýhody? Jaký to má vliv na  ekonomickou situaci v USA? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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