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dob e
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L Hodnoceni zpracování tématu dipIomantem:
Sp|nění cíIe práce x
Volba metod a ieiich ap|ikace pri zlracování tématu x
H loubka provedené ana lÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
P ehlednost a logická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitYch pramen x
schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
P imě enost a srozumitelnost závěrr3 práce x
FormuIování v|astních názorr3 diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
FormáIní ťrprava práce (text, tabulky, graíy) x
Stylistická uroveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkazl3 a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkazl3 a citací x

Autorka se ve své diplomové práci věnuje tématu hospodá ské politiky Evropské unie.
Diplomová práce se snaŽÍ pojmout velké sousto všech politik, avšak nezacházi do hloubky
tématu. Práce je pouze teoreticlc m popisem již znám ch skutečností publikovan ch
Česk mi autory, neobsahuje analytickou část, jak se u diplomové práce očekává. Autorka
adu pramen necituje dle citaČní normy a často se odvolává na stejné autory česk ch

pubIikacÍ, které již nezachycují aktuální stav (ač jsou jedny z nejnovějších na českém
trhu). Práci se zahraniČní Iiteraturou v této oblasti musím též hodnotit jako zcela
nedostateČnou. Nejzávažnější však je falQ že problematika hospodá ské politiky v podání
autorky není aplikovaná na mikroekonomické prost edí, jak ukládá zadání práce. Z těchto
d vod nemohu práci k obhajobě doporučit.

Práci eeperuet+ii - nedoporuČuji* k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)
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