
 

 

 

Posudek vedoucího diplomové  práce 

Jméno vedoucího práce: Ing. Eva Kovářová 

Název práce:  
Zahraničně obchodní vztahy USA se zaměřením na EU  
Jméno posluchače:     
Bc. Eva Hudcová  

Volba tématu a cíl práce:  
Volbu tématu práce hodnotím velmi kladně, protože jak Spojené státy americké, tak Evropská 

unie představují důležitá centra světové ekonomiky.  

Cíl práce je formulován v úvodu práce a vyplývá z něj, že svou analýzu zaměřuje posluchačka 

na zhodnocení postavení USA ve světové ekonomice a zhodnocení jejich zahraničně obchodních 

vztahů s EU. Cíl práce byl naplněn. Na podporu cíle formuluje posluchačka hypotézu o 

vzájemném významu USA a EU v obchodních vztazích. Hypotézu na základě provedené 

analýzy potvrzuje.  

Struktura práce, způsob zpracování: 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. Posluchačka nejprve ve 2. kapitole vymezuje 

vybrané teorie zahraničního obchodu, obchodní politiku a přístupy států k zahraničnímu 

obchodu. V následující 3. kapitole hodnotí vývoj ekonomiky USA od 19. století po současnost, 

ale také strukturu a objem zahraničního obchodu USA. Ve 4. kapitole se následně zaměřuje na 

analýzu vzájemných ekonomických vztahů USA a EU. Obsah kapitol odpovídá jejich názvu, 

v práci je však slabší provázanost mezi teoretickou druhou kapitolou a následnou analýzou 

zahraničního obchodu USA (v teoretické části práce posluchačka velmi precizně vymezuje co je 

to obchodní politika a jaké nástroje může využívat, přesto se této problematice na příkladu USA 

nevěnuje). Analýza provedená v podkapitolách 3.4 a 4.3 je poměrně jednoduchá, v podstatě 

redukována na popis statistických údajů o vývoji exportu a importu USA (EU, příp. jednotlivých 

členských států). Nepostihuje podstatu, pozadí a význam prezentovaných statistických údajů a 

tedy i hlubší podstatu a pozadí vývoje vzájemného obchodu mezi uvedenými celky světové 

ekonomiky. Kladně hodnotím precizní práci s prezentovanými statistickými daty a adekvátnost 

v odborném vyjadřování v komentářích ke grafům a tabulkám.  

Posluchačka při zpracování své práce využila jak tištěné, tak elektronické zdroje, na použité 

zdroje v textu v dostatečné míře odkazuje.  

Formální úprava 

Po formální i jazykové stránce práce splňuje předpoklady kladené na tento typ práce. 

Posluchačka při práci se statistickými daty hojně využívá vlastní grafy a tabulky, což činí 

analýzu velmi přehlednou a srozumitelnou. Tabulky i grafy jsou zpracovány velmi precizně.  

Připomínky, náměty k diskusi: 

Doporučuji, aby posluchačka při obhajobě zhodnotila význam vzájemných obchodních vztahů 

mezi USA a EU pro další ekonomický vývoj obou center světové ekonomiky.  

Závěry práce a její přínos:  
Závěry uvedené v práci vyplývají z provedené analýzy a jsou adekvátní. Práce však nepřináší 

žádné nové poznatky, pouze popisuje existující stav vzájemných vztahů EU a USA. Její přínos 

lze spatřit v tom, že se může stát východiskem pro hlubší analýzu zkoumané problematiky.  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

V Ostravě dne:  9. května 2011                                       Eva Kovářová  
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