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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Diplomová práce je tématicky zaměřena na Čínu jako velmoc, ve které se
odehrává na straně jedné úžasný hospodářský růst a na straně druhé s tím
spojené problémy s dopady na životní prostředí a zdraví lidí. Jde také o
obchodní výměnu ČR s Čínou. Diplomantka splnila všechny požadavky uvedené
v zadání. Pro vyhodnocení povědomí studentů FRRMS o problematice rozvoje
Čínské lidové republiky využila dotazníkového šetření.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Diplomantka zpracovala téměř 90 literárních pramenů, čímž prokázala, že práce
s odbornou literaturou pro ni není problémem. Využila prací jak domácích, tak i
zahraničních autorů. Trochu mně vadí, že citace v textu autorka neuvádí
jednotně. Za správné považuji buď …….(Vošta, 2010), nebo Jak uvádí Vošta
(2010)….Připisovat rozsah stran tam rovněž nepatří. Někteří autoři jsou psáni
malými, jiní velkými písmeny. Co je to za citaci (Rozvojovka, 2015 a)?
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Diplomová práce je logicky rozdělena do 9 kapitol, což vychází ze zadání práce.
Po obsahové stránce splňuje požadavky na tento typ prací. Velmi obsáhle a
objektivně je charakterizována Čínská lidová republika, její průmysl, hospodářský
růst apod. Dále také konflikt růstu a životního prostředí, ekologické problémy.
Metodicky je diplomová práce postavena na dotazníkovém šetření, což je známá
výzkumná metoda. Možno říci, že obsahová úroveň práce je vysoká.
4. PŘÍNOS PRO PRAXI, ORIGINALITA:
Diplomantka bezesporu získala originální výsledky dotazníkového šetření, které
se týkají respondentova vnímání Číny, preferencí respondentů při nákupu
spotřebního zboží a vnímání životního prostředí v Číně. Diplomová práce je

cenným příspěvkem pro hodnocení povědomí studentů FRRMS o problematice
rozvoje Čínské lidové republiky.
5. PŘIMĚŘENOST ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ:
Za velmi dobře zpracovanou považuji kapitolu 6 Doporučení. Doporučení jsou
formulována citlivě a objektivně a jejich účelem je zlepšit jak povědomí studentů o
problematice hospodářského rozvoje a životního prostředí, tak také přispět
k ekologičtějšímu chování spotřebitelů. Součástí závěrů by mohlo být několik
bodů, ve kterých by bylo stručně vyjádřeno, co diplomová práce vyřešila.
6. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Po formální stránce má diplomová práce vysokou úroveň. Je napsána čistou
češtinou, má pěknou úpravu a je vhodně doplněna grafy, tabulkami a obrázky.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
Připomínky:
Objevil jsem několik malých chyb, které nesnižují úroveň diplomové práce.
Doporučuji, aby si diplomantka práci přečetla a chyby opravila.
- přestavují vztahy s Čínou (str. 6) - patří představují
- Čína je bezesporu střediskem světové obchodu (str. 14)
- Biselli (2009) považuje na nejvýznamnější faktory (str.16)
- Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodní studií (str. 29)
- je dobrý nápadem (str. 54)
- dostatek levní pracovní síly (str. 56)

Konkretní dotazy:
1. Proč je Čína stále rozvojovou zemí, když je současně významnou světovou
velmocí?
2. Co je třeba si představit pod pojmem nedměrné hnojení v Číně?
3. Mohla by diplomantka konkretizovat, jaký je povolený limit škodlivých látek v půdě
v Číně?
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