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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☐Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

X Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ODPOVÍDÁ 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

B 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků C 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) - 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

B 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost B 



s ní pracovat kriticky 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E-D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C-B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

 

Pan Fiala se mohl zbavit respektu k WTO a být k jejím možnostem snižovat obchodní 

diskriminace a protekcionismus mnohem kritičtější. Dotknul se vysoce citlivého místa 

světového obchodu, ale klouzal v něm jen na povrchu. Jeho snahu o výzkumný charakter práce 

však i přesto oceňuji. Dané téma a ekonometrie jsou zřejmě pro bakaláře bez výraznějšího 

statistického zázemí zřejmě příliš náročné. Pan Fiala je ale na dobré cestě a má rezervy ke 

zlepšování. 

MENŠÍ POZNÁMKY: 

*   Instituce TPRM je základem pro kvantitativní oceňování NTBs a kvalita jejich dat jsou 

limitující faktory pro kvantitativní analýzu protekcionismu. Tento aspekt analýzy by si v práci 

zasloužil více pozornosti. Mohl by vést k lepší kvantifikaci NTB. 

*   Graf 1 vůbec neuvádí zdroj dat pro DSM (zřejmě 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm) a o jaké spory se 
jedná (zřejmě "as complainant"). Těch bylo v r. 2017 17, stejně jako v r. 2016, zatímco autor 
jich zjistil jen 14 a 15. Je zřejmé, že ta data sa v čase zpětně upravují - jsou to tudíž hodně 
"soft data". Zde se vynořuje základní problém práce: těch dat je příliš málo, zatímco případů 
diskriminace a protekcionismu jsou tisíce (viz Tabulka 2 a 3). Stálo by za to vysvětlit tento 
nepoměr.  
*   Druhý problém je volba indikátoru "intenzity sporu". Autor zvolil počet podaných sporů. 
Měl ale možnost k tomu přidat i podání "as respondent" a "as third party". 
Necharakterizoval by součet všech tří intenzitu boje ve WTO lépe? 
*   Třetím problémem je vysvětlení zřetelně klesajícího počtu sporů. Stěží je to známka toho, 
že protekcionismu je ve světě stále méně. Intuitivně se nabízí jedna odpověď: WTO je stále 
více bezzubou organizací a zahájit v ní spory je nákladné a současně neúčinné. Realita 
protekcionismu se řeší převážně jinde a jinak. 
*   Teoreticky je úroveň obchodního protekcionismu mnohem složitější, než jak to chápe 
autor a odvolávky na teorie neoliberálního insittucionalismu, což by sa dalo doložit 
porovnáním teoretické báze protekcionismu v této práci se seznamem zhruba 20-25 
parametrů (faktorů), které zvažuje např. moderní teorie gravitačních modelů (viz např. 
Anderson, J., and E. Van Wincoop. 2003. “Gravity with Gravitas: A Solution to the Border 
Puzzle.” American Economic Review, 93(1): 170-192, respektive Shepherd B. 2013. "The 
Gravity Model of International Trade: A User Guide”. New York, United Nations). 
 



 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Autor by mohl šířeji vysvětlit problém klesajícího počtu sporů. Stěží je to známka toho, že 

protekcionismu je ve světě stále méně. Intuitivně se nabízí jedna odpověď: WTO je stále více 

bezzubou organizací a zahájit v ní spory je nákladné a současně (vůči vynaloženým 

nákladům) málo účinné. Realita protekcionismu se řeší převážně jinde a jinak. KDE A JAK? 

Celkové hodnocení:  B  

 

Práci k obhajobě DOPORUČUJI 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit:  B - za snahu autora být výzkumníkem. 

 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

                                     Vladimir Benacek 

Datum:  16.8.2018 Podpis: _______________________ 


