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Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce   X   

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   X   

Hloubka provedené analýzy   X  

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  X   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  X   

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady  X   

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   

Formulování vlastních názorů diplomantem  X   

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   

Stylistická úroveň práce   X  

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   X   

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  X   

Posuzovaná diplomová práce je členěna na tři základní kapitoly. V první kapitole 

autorka popisuje historický vývoj Číny. V této části autorka využívá v podstatě pouze 
jednoho pramene. Čekal bych i v této části komparaci různých názorů na tuto 
problematiku, neboť i některé fakta zde uváděná se mohou jevit jako jednostranné.  

Druhá kapitola popisuje současnou čínskou ekonomiku a vyjmenovává základní 
nerovnováhy čínské ekonomiky. Zde je občas problém zjistit, co je pouze přepisem 
z jiných zdrojů (i když správně citovaných) a co je „vlastní“ analýza dat, které jsou 

k dispozici. Čekal bych, že autorka spíše na základě statistických dat dojde k určitým 
vlastním závěrům a nebude tak hromadně přebírat názory jiných. To je, podle mého 
názoru, problém i poslední kapitoly, která popisuje cesty, jak je možné dojít ke 

stabilizaci.  
Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit a pojmenovat potenciální rizika, které se 
v čínské ekonomice rozvíjejí (str. 13). Cíl práce byl do značné míry splněn. Jak jsem již 

uvedl, ocenil bych, aby autorka provedla vlastní analýzu na základě statistických dat a 
nepřebírala názory jiných.  
Bohužel se musím zmínit i o jazykové stránce práce. V diplomové práci bych neočekával 
tolik „chyb“ a překlepů – např. firmy by měli; Čínská lidová banka prování denní 

intervence, Spojené Státy, apod.  
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Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 

1) Autorka na str. 38 píše, že devizové rezervy Číny jsou nad optimální výší. Mohla by 
autorka uvést, jak definuje optimální výši devizových rezerv?  

2) Na str. 35 autorka uvádí, že se jedná o ukázkový případ Mundell-Flemingova modelu 

fungování monetární politiky v systému fixního měnového kurzu. Jedním 
z předpokladů tohoto modelu je, že se jedná o malou otevřenou ekonomiku. Jak je 
tento předpoklad naplněn v případě Číny?  

 
 
 

Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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