
 

 

Posudek vedoucího bakalářské  práce 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. 

   

Název práce: Ekonomika Ruska se zaměřením na nerostné suroviny 
 

Jméno posluchače:     Tomáš Krupa 

Volba tématu a cíl práce:  
Téma předložené bakalářské práce lze označit za významné a důležité s ohledem na geopolitickou polohu 

Ruska a ekonomické a obchodní zájmy EU. Cílem práce je kvantifikovat význam nerostných surovin pro 

ruskou ekonomiku a zhodnotit obchodní vztahy EU s Ruskem. Cíl práce je vymezen v závěrečné části 

úvodu práce. 
 

Struktura práce, způsob zpracování: 
Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol, přičemž první a pátou kapitolu tvoří úvod a závěr. Téma 

předložené práce bylo rozpracováno v rámci tří kapitol. Autor práce nejprve charakterizuje ruskou 

ekonomiku od jejího vzniku až po současnost a poté se zaměřuje na zahraniční obchod Ruska, v jehož 

struktuře dominuje zejména export energetických zdrojů, tj. ropy a zemního plynu. Význam těchto 

nerostných zdrojů pro ruskou ekonomiku se autor práce snaží prokázat tím, zda ruská ekonomika trpí tzv. 

holandskou nemocí a ověřuje tento ekonomický jev na čtyřech hlavních symptomech. V poslední části 

bakalářské práce autor analyzuje ekonomickou spolupráci Ruska a EU v oblasti energetických zdrojů a 

zkoumá vztah vzájemné závislosti obou těchto celků, přičemž také uvádí možné způsoby snížení závislosti 

Ruska na vývozu energetických zdrojů do EU. Téma bakalářské práce, vyjma literatury a seznamu zkratek 

bylo zpracováno na 53 stranách a kromě popisné části práce, autor prokázal schopnost empiricky zkoumat 

zvolené téma a provést vlastní, tvůrčí analýzu ve dvou částech předložené práce. 

 

Formální úprava: 
Formální stránka předložené práce je na standardní úrovni. Bakalářská práce je napsána odborným 

jazykem, text v empirické části práce je doplněn barevnými grafy a tabulkami.  Komentáře u grafů a tabulek 

nejsou příliš rozsáhlé a propracované, spíše slovně potvrzují trendy a vývoj, který je v nich zaznamenán. 
 

Připomínky, náměty k diskusi: 
Autor práce zaměřuje svou pozornost na možnosti diverzifikace ruské ekonomiky, avšak zaměřuje se pouze 

na teritoriální aspekt a nikoli na strukturální aspekt této diverzifikace, tzn., je v případě Ruska možno 

očekávat diverzifikaci i v tomto směru? Je možno spatřit v ekonomické spolupráci Ruska s EU i nějakou 

jinou formu spolupráce, než je obchod s nerostnými zdroji a výstavba energetických sítí? 

 

Závěry práce a její přínos:  
Závěry práce lze označit za tvůrčí a přínosné. Autor práce splnil cíl a prostřednictvím vlastní analýzy ověřil 

význam nerostných surovin pro ruskou ekonomiku, jakož i zhodnocení ekonomických, resp. obchodních 

vztahů Ruska s EU. S ohledem na obsahovou správnost a formální úpravu práce, která je v souladu 

s předepsanými normami a směrnicemi, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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