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Volba tématu a cíl práce:  
Analýza zahraničního obchodu EU je zaměřena na vnější, extra unijní obchod, který je realizován 

členskými zeměmi EU s třetími zeměmi. Ačkoliv největší objem obchodní výměny probíhá v rámci intra 

EU obchodu, dvě třetiny unijního dovozu představují vstupní suroviny, polotovary a materiály k výrobě 

finálních výrobků. Tyto obchodní transakce jsou často propojeny s investičními aktivitami, které se 

promítají do platební bilance EU. Cílem diplomové práce je teoreticky vymezit problematiku 

mezinárodního obchodu, identifikovat zahraniční obchod v podmínkách EU a kvantifikovat dopady 

unijního obchodu na běžný účet platební bilance EU. 
 

Struktura práce, způsob zpracování: 

Diplomová práce byla zpracována v rozsahu 83 stran, součástí práce jsou i čtyři přílohy. Obsah 

diplomové práce je strukturován do jednotlivých kapitol. Po úvodní části se autorka práce zaměřila na 

teoretické vymezení mezinárodního obchodu a zahraničního obchodu, včetně vlivu zahraničního obchodu 

na platební bilanci. V pořadí třetí kapitola je věnována analýze zahraničního obchodu v podmínkách EU. 

Součástí této kapitoly je jak institucionální vymezení společné obchodní politiky EU, tak i analýza 

zahraničního obchodu EU. Analýza zahrnuje obchod s průmyslovým zbožím i komerčními službami. 

V rámci čtvrté kapitoly jsou zhodnoceny dopady unijního obchodu na běžný účet platební bilance. Tuto 

část práce lze označit za nejvýznamnější, s výrazným podílem tvůrčí práce.  Autorka práce aplikovala 

teoretické poznatky z oblasti platební bilance na EU a analyzovala úroveň obchodní a výkonové bilance 

v letech 2007-2011, včetně faktorů, které ovlivňovaly jejich úroveň ve sledovaném období. Závěr práce 

shrnuje všechny podstatné souvislosti a závěry, vyplývající z uvedených materiálů a dat, které byly 

v práci použity.  

 

Formální úprava 
Diplomová práce splňuje požadavky na formální úpravu. Analytická část práce obsahuje velké množství 

tabulek a grafů, na které je v textu odkazováno. Většina grafů a tabulek byla zpracována autorkou na 

základě dat publikovaných Eurostatem. Formální úprava tabulek není jednotná a volba barevných odstínů 

je na některých místech až příliš výrazná. Všechny grafické přílohy jsou požadovaným způsobem 

značeny a číslovány. Jazyková úroveň je vyhovující. 

 

Připomínky, náměty k diskusi: 
1/ V návaznosti na teoretickou část práce a následnou analýzu zahraničního obchodu EU, by bylo 

vhodné, kdyby autorka práce přesně vymezila význam a funkce zahraničního obchodu v podmínkách EU. 

2/ Ovlivňují politické vztahy EU s třetími zeměmi obchodní výměnu s těmito zeměmi? Uveďte, pokud 

možno, nějaký aktuální příklad. 

 

Závěry práce a její přínos:  
Na základě provedené analýzy zahraničního obchodu EU bylo zjištěno, že záporné saldo běžného účtu 

platební bilance bylo, ve sledovaném období 2007-2011, způsobeno deficitem obchodní bilance. Bilance 
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služeb sice dosahovala kladných hodnot, avšak nestačila k pokrytí deficitů v oblasti obchodu 

s průmyslovým zbožím. Stanovena hypotéza byla, tímto způsobem, potvrzena jen z části. Cíl diplomové 

práce byl splněn. 
 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
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