
 

 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno vedoucího práce: Ing. Eva Kovářová  

Název práce:  

Postavení Číny ve světové ekonomice  
Jméno posluchače:     
Bc. Pavla Patakiová  

Volba tématu a cíl práce:  
Volbu tématu práce hodnotím velmi kladně, neboť současné postavení Číny ve světové 

ekonomice nutí k zamyšlení a hlubší analýze příčin a důsledků tohoto stavu. Cíl práce si 

posluchačka formuluje v úvodu své diplomové práce. Jeho formulace je však obecná. Cíl mohl 

být formulován konkrétněji a precizněji. Přesto byl cíl práce naplněn. Na podporu cíle práci si 

posluchačka formulovala také hypotézu, kterou svým výzkumem provedeným v práci potvrdila.  

Struktura práce, způsob zpracování: 

Diplomová práce je rozčleněna do pěti kapitol. Kapitoly na sebe logicky navazují, jejich obsah 

plně odpovídá jejich názvu. Práce postupuje ve výkladu od teoretických východisek 

(posluchačka vymezuje hlavní mezníky vývoje světové ekonomiky, vývoj v jednotlivých částech 

světové ekonomiky) až po zhodnocení současné ekonomické situace v Číně a její komparaci 

s USA a Evropskou unií.  

Za samotné jádro práce považuji především podkapitoly 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 a celou čtvrtou 

kapitolu, kde posluchačka uplatnila vlastní tvůrčí přístup – jak při volbě ukazatelů hodnocení a 

komparace, tak při jejich zpracování a formulaci závěrů. Samotné zpracování statistických dat je 

velmi kvalitní, celkovou kvalitu provedené analýzy však snižuje ne příliš precizní odborné 

vyjadřování.  

Autorka při zpracování práce využívá jak knižní, tak elektronické zdroje. Použité zdroje 

důsledně cituje. V seznamu použité literatury však není uveden jeden stěžejní zdroj využitý 

v práci (Cihelková a kol., 2009).  

Formální úprava 

Po formální stránce práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. 

Posluchačka hojně využívá tabulky a grafy, které činí provedenou analýzu velmi názornou a 

srozumitelnou a které jsou zpracovány velmi precizně. Po jazykové stránky je práce spíše 

průměrná – obsahuje nepřesné formulace a občasné překlepy.  

Připomínky, náměty k diskusi: 

Doporučuji, aby se posluchačka při obhajobě zaměřila na zhodnocení postavení Číny ve světové 

ekonomice. Jaké jsou perspektivy jejího dalšího vývoje?  

Závěry práce a její přínos:  
Závěry uvedené v práci vyplývají z provedené analýzy a komparace a jsou adekvátní. Přínos 

práce spatřuji především v kvalitním a přehledném zpracování a prezentaci vybraných 

statistických dat postihujících ekonomickou situaci v Číně, v USA a v Evropské unii. Z tohoto 

důvodu může být práce použita jako východisko pro další, hlubší analýzu zkoumané 

problematiky. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

V Ostravě dne:  9. května 2011                                                                 Eva Kovářová  

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

Katedra evropské integrace 


