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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   
logická stavba práce   X  
práce s českou literaturou včetně citací     
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  
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: 

Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem – vlivem čínské ekonomiky na 
ekonomiku světovou. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž některé kapitoly na sebe 
logicky nenavazují a nezapadají do celkové koncepce diplomové práce. Názvy vybraných 
kapitol jsou spíše publistického stylu (kap. 4.5).  

Po formální stránce práce obsahuje gramatické chyby, překlepy, diplomant nepoužívá stejné 
označení zahraničních měn (čínského jüanu a amerického dolaru) a řadu nepřesných vyjádření 
(např. str. 53, kap. 4.4.1 „… čínský vývoz je levný, americký vývoz do ČLR drahý…“).  

Práce neobsahuje seznam zkratek, některé citace neodpovídají příslušné normě, grafy mají být 
označeny jako obrázky, odkazy na tabulky a grafy neodpovídají ustáleným zvyklostem při 
psaní diplomových prací.  

Po obsahové stránce je třeba vyzdvihnout práci s cizojazyčnými zdroji a velmi precizně a 
přehledně zpracované výsledky mnoha studií mezinárodních finančních subjektů a ekonomů, 
které se týkají dopadů čínské měnové politiky na globální, čínskou a americkou ekonomiku.  



 

V rámci obhajoby doporučuji zodpovědět následující otázky: 

1. Velké množství států bylo a je postiženo finanční krizí – včetně USA, které diplomant 
zmiňuje ve své práci. Zasáhla Čínu celosvětová finanční krize, příp. existují ještě 
nějaké další významné státy (z hlediska ekonomického), které nebyly zasaženy 
finanční krizí a proč? 

2. V závěru práci diplomant zmiňuje, že bylo dokázáno, že bilaterální měnový kurz 
CNY/USD významně neovlivňuje míru nezaměstnanosti v USA. Co ovlivňuje míru 
nezaměstnanosti v USA a v Číně? 

3. Na str. 53 diplomant uvádí „…Uvolnění kurzu jüanu staví ČLR a USA do situace 
„win-win“…“ . Jak by diplomant vysvětlil situaci „win-win“? 

 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji (především pro velké množství 
formálních nedostatků) klasifikační stupeň „dobře“. 
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