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Diplomová práce Marie Bučkové se zaměřila na analýzu hospodářské oblasti vzájemných vztahů, 

charakter a význam jejich asymetrie. Autorka si relevantní výzkumné otázky, při své analýze používá 

mj. koncept asymetrických dyád, který jí umožňuje zkoumané otázky a procesy zobecnit a vyhodnotit. 

Zaměřuje se na hodnocení postupných fází vývoje hospodářských vztahů, věnuje se ale také aktuálním 

výzvám, jimž jsou vystaveny.  

Práce téma rozvíjí v chronologickém sledu. V úvodu (kapitola 1) autorka představuje zaměření své 

práce a to v kontextu analýz česko-německých vztahů. Výstižně s použitím dostupné literatury 

charakterizuje koncept asymetrických dyád, poukazuje na jeho přínos pro analýzu nerovných vztahů 

sousedních států. Představuje hlavní prameny a zdroje své práce, včetně jedinečných materiálů Česko-

německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK).  

Druhá kapitola se věnuje podmínkám česko-německé spolupráce a poukazuje mimo jiné na charakter 

hospodářského modelu SRN, ideovou (ideologickou) základnu německé hospodářské politiky 

(německý ordoliberalismus), roli Německa jako extraordinary trader, jeho přitažlivost (soft power). 

Provádí čtenáře hlavními fázemi rozvoje česko-německých hospodářských vztahů po roce 1989, 

poukazuje na roli SRN v transformaci a modernizaci celého regionu a jeho přibližování k západním 

institucím. Zasazuje hospodářskou spolupráci rovněž do širšího kontextu vývoje bilaterálních vztahů.  

Třetí kapitola se zabývá analýzou vývoje česko-německých hospodářských vztahů a poukazuje na 

odlišnosti tohoto vývoje před vstupem do EU a po něm, přičemž se soustředí jak na zahraniční obchod 

tak přímé zahraniční investice. Vysvětluje rovněž motivaci německých firem pro kapitálový vstup do 

ČR. Ukazuje na kvantitativní i kvalitativní změny, které jsou spojeny zejm. s členstvím v EU a v tzv. 

Schengenském prostoru.  

Čtvrtá a pátá kapitoly lze považovat za nejvíce inovativní. Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na 

problematické aspekty česko-německých hospodářských vztahů. Soustředí se přitom na tři klíčové 

oblasti – na vysokou závislost na konjunkturním cyklu německé ekonomiky, na nedostatečnou 

ekonomickou konvergenci a kompatibilitu zájmů a konečně na zásadně odlišný přístup k euru. Kapitola 

5 pak obrací pozornost na možnosti, ale také rizika, jež přináší digitalizace.  

Závěr dobře shrnuje výsledky takto široce pojaté analýzy, odpovídá na výzkumné otázky, interpretuje 

dosaženou úroveň vývoje vztahů s pomocí konceptu asymetrických dyád a vyjadřuje se k perspektivě 

jejich dalšího vývoje.  

Práce je vystavěna logicky a téma dobře rozvíjí. Nejen, že podává plastický obraz vývoje hospodářských 

vztahů, zabývá se také jejich kritickými aspekty. Ukazuje, že německé hospodářské subjekty 



samozřejmě využívají asymetrie ve vlastní prospěch a že zejména digitalizace otázky asymetrie a reálné 

nerovnosti může dále prohloubit. Autorka zároveň přesvědčivě dokládá, že ČR má zájem nejen na 

posilování inovační aktivity německých firem a jejich technologickém růstu. Předpokladem pro 

zmírňování/odstranění problematických aspektů ve vzájemného hospodářském vztahu je ale zejména 

aktivita na straně ČR: růst investic do vzdělání, výzkumu a vývoje, do infrastruktury ale také snižování 

byrokratické zátěže, boj proti korupci atd., strategický přístup k EU a otázce eura.  

Práce je psána dobrým jazykem, obsahuje málo jazykových a formálních chyb, vychází z relevantní 

literatury a pramenů, autorka efektivně využila svůj těsný kontakt s ČNOPK.  

Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby ohodnotit známkou A.  
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