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Hodnocení náročnosti tématu na: Úroveň 
                                                                                 nadprůměrná průměrná podprůměrná
teoretické znalosti X 
praktické zkušenosti X 
sběr a zpracování podkladů a vstupních dat X 
specifické nároky tématu (originalita, rozsah, X 
statistické zpracování dat, interpretace závěrů ap)  

 
 

Kritéria  hodnocení práce diplomanta:             Úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit

splnění cíle práce  X   
metodologická kvalita postupu   X   
úroveň teoretické části   X   
práce s literaturou (citace) X    
úroveň analytické části  X    
adekvátnost použitých metod  X   
úroveň projektové části     X 
úroveň návrhu  řešení  (realizace)  X   
jazyková úroveň práce   X   
formální úroveň  (text, grafy, tabulky)  X   
přehled literatury (rozsah, kvalita) X    
jiné kritérium (novost,  přínos praxi) X    
 
 
 
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 
 
 
 
(Obraťte, prosím, list a pokračujte v hodnocení na druhé straně formuláře.) 
 



Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě: 
 
Autor zvolil velmi správně problematiku pro svoji bakalářskou práci. V teoretické části 
správně poukazuje na ekonomické anomálie, které v důsledku kombinací centrálně plánované 
a tržní ekonomiky v Číně dochází. Upozorňuje správně na cenotvorný proces, na 
podhodnocení Juanu a některé další souvislosti a specifika této ekonomiky. 
Domnívám se však, že by tyto fakty mohly být více zohledněny v teoretické části práce.  
V praktické části práce autor u tabulek a grafů uvádí vždy zdroj a zároveň vlastní zpracování. 
Prosím o vysvětlení.  
Na základě analýz zhodnotil současné investiční trendy v Číně a vyslovil předpoklad jejich 
budoucího vývoje. Zde bych pouze poukázal na fakt, že na základě závěrů z analýzy nelze 
dělat jednoznačné závěry s takovou samozřejmostí jako je tomu v prostředí tržních ekonomik 
v EU, případně v USA. Je nutné, ba myslím, že nezbytné vnímat význam ekonomických 
ukazatelů ve více rovinách. Je potřeba zohlednit tzv. Pět druhů globálních nerovností, 
pracovat s pojmy jako je nerovnost vs. stratifikace, faktorová vs. personální distribuce a celou 
řadou dalších.  
 
Práci hodnotím kladně, postrádám v ní jen větší míru vlastního přínosu. 
 
Otázky: 
V závěru práce uvádíte, že největší problém Vám působila relevantnost získaných informací. 
Kolik zdrojů a které tedy po dokončení Vaší práce můžete doporučit firmám, které mají zájem 
investovat v Číně? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na klasifikaci bakalářské práce: B – velmi dobře 
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