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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Téma a cíl práce je v souladu se zadáním práce. Cíl práce byl v zásadě naplněn,
viz. komentář v následující části posudku.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Autor využívá dostatečného počtu relevantní české a zahraniční literatury.
Výchozí databázové zdroje jsou vhodné pro provedení analýz.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Práce je vhodně strukturována a je naplňován základní záměr analyzovat
zahraniční obchod ČR, jeho zbožovou a teritoriální strukturu a vyhodnotit
komparativní výhodu. Nedostatky lze však spatřovat v následujících oblastech:
- bylo stanoveno 6 hypotéz, což považuji za přílišné fragmentování pozornosti.
Navíc, řada hypotéz (1,3,4,6) má povahu obecně známých faktů nebo nejsou tyto
hypotézy zasazeny do teorie, použité benchmarky nejsou zdůvodněny..
- v literárním přehledu by měly být uvedeny i teoretické přístupy vycházející
z teorií Krugmana. Ty v zásadě nemusí být ve vlastní práci používány, ale
existence tohoto alternativního náhledu by měla být uvedena.
- koncept Projevené komparativní výhody je v současnosti rozpracován do celé
řady komplementárních i substitučních indexů. V práci by alespoň rámcově měla
zaznít diskuze těchto přístupů, včetně slabých a silných stránek použité varianty
navržené Balassou (1965).
- vývoz high-tech zboží automaticky neznamená realizaci vysoké přidané hodnoty
a její zachycení v ekonomice ČR (viz. v teorii popsaný rozdíl mezi definicí

přeshraničního a národního konceptu pojetí zahraničního obchodu).
Toto je relevantní především při interpretaci vypočtených hodnot.
- zařazení zahraničního obchodu piva jako příkladu působí poněkud prvoplánově.
- autor v závěru vyhodnocuje zvolené hypotézy, nicméně neprokazuje schopnost
tyto skutečnosti interpretovat a schopnost celkově interpretovat vývoj
zahraničního obchodu ČR v souvislostech vývoje podnikatelského a
institucionálního prostředí.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Splňuje nároky na tento typ práce.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
Které skupiny faktorů v současnosti formují zahraniční obchod ČR? Jaká je síla
jednotlivých skupin faktorů?
Jakou roli ve formování zahraničního obchodu ČR má intra-odvětvový obchod?
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