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Otázky k obhajobě diplomové práoel
1. JaJ<á opaťení lze učinit ke zmírnění korupce státní správy a podnikatelského prostředí

v CR?
2. Jak vnímáte pffstup obána k rrybraným registrŮm jako produktu Smart Administration

a s jakými konkrétními projevy komunikace vŮČi státním institucím jste se setka!?
3. čemu přikládáte velmi nízký podí| udělených patentů (oblast VaV) v porovnání

s Německem?
4. Domníváte se, že zavedení školného může ovlivnit lwalitu rrzdělání a tím pozměnit

konkurenceschopnost ČR?
5. Uveďte konkrétní projevy AKivní politilcy zaměstnanosti v ČR popřípadě regionu

v podnikatelském prcstředí
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při makroekonomické analýze konkurenceschopnosti České republiky byla použita

metoda hodnocení pomocí G|obal Competitiveness lndex sPolu se SWOT analýzou. Ze

základních pilířů Gcl byly vybrány pouze některé oblasti a za pomocí swoT analýzy

hodnoceny. Jako pozitivní vnímám u vybraných ukazate!Ů Poměrně kvalitní zhodnocení

vypovídací scnopňsti, .n"t u o hledání souvislostí mezi dílČÍmi ukazateli a rovněŽ Pokus o

aplikaci na současný ekonomický vývoj. Autor zároveň Prokázal kvalitní analYtické

schopnosti.
práe;eje po obsahové stránce dostaěující, cíl byl dodŽen, Formální ÚPrava odPovídá

standardu.
Mezi drobné uýhrady uvádím pouze to, že v názvu diplomové práce se autor zmiňuje i o

ffiH#* 
';;l;ikatelskou 

síéru, kterou při hódnocení přiliš nearratYzůie. U něktených

tabulek jsem postrádala i grafické znázornéní, které lépe ukáže tendenci vyvoie daného

ukazatele. Souěasně nelsóu uvedeny důvody výběru právě iím zvolených PilířŮ metodY

Gcl.
Práci doporučuji k obhajobě.
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