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Short summary 
 
Posuzovaná bakalářská práce se věnuje dopadu odchodu Velké Británie z EU na zahraniční obchod a 
zprostředkovaně i na celé ekonomiky České republiky a Slovenska. Uvažuje zde jak vliv přímých 
obchodních vazeb, tak vliv nepřímý, prostřednictvím ekonomik ostatních obchodních partnerů obou 
zemí. Analýza je provedena na strukturálních datech podle jednotlivých odvětví, takže obsahuje i 
výsledky separátně pro tato odvětví. Analýza dochází k poměrně výraznému nepřímému dopadu na 
obě sledované ekonomiky, nikoli překvapivě je v obou zemích nejvíce postiženým odvětvím výroba 
motorových vozidel. 
 
Contribution 
Přínos celé bakalářské práce vidím především v analýze fenoménu, který je v současnosti dosti 
aktuální a poměrně široce mediálně diskutovaný. Empirické zahraniční studie se přitom věnují 
především dopadům na ekonomiku samotné Velké Británie či na hlavní evropské ekonomiky, výzkum 
pro země střední Evropy je zatím poněkud omezený (i když existuje, přičemž je autorkou korektně 
citován). Přitom jak ekonomika ČR, tak ekonomika Slovenska, jsou hezkými příklady malých 
otevřených ekonomik, pro které je především analýza přímých i nepřímých dopadů Brexitu velmi 
zajímavá i z mezinárodního úhlu pohledu. Zajímavé je rovněž srovnání strukturálně podobných 
ekonomik ČR a Slovenska, které jsem v litaratuře nikde nezaznamenal. I když je v bakalářské práci 
provedeno srovnání s výsledky dříve publikovaných studií na ČR a Slovensko, možná bych přivítal 
poněkud explicitnější konstatování přidané hondoty celé bakalářské práce ve srovnání s těmito 
studiemi. 
 
Methods 
Autorka ve své analýze využívá metodu Input-Output analýzy. Ta, ač byla v minulosti poměrně široce 
využívána v rámci centrálního plánování, je v současnosti spíše „Popelkou“ na okraji ekonomické 
analýzy. Pro analýzu dopadů fenoménů jako je Brexit se ale velmi hodí. Autorka nicméně musela tuto 
metodu nastudovat z dostupné literatury, přičemž ji aplikovala adekvátním způsobem. Dostatečná 
analýza tohoto problému přitom vyžaduje využití poměrně podrobných dat z národních Input-Ouptput 
tabulek, které je třeba pro vyhodnocení nepřímých dopadů kombinovat se světovými Input-Output 
tabulkami (WIOT), se kterými se autorka popasovala velmi hezky.  
 
Jako taková nicméně Input- Output analýza vychází z některých poměrně silných předpokladů, které 
nutně nemusejí být zcela naplněny (např. stabilita koeficientů přímé spotřeby v Leontievově matici). 
V této souvislosti by možná stálo za to podrobněji diskutovat rozdíl mezi analýzou pro ČR a Slovensko 
s ohledem na odlišný režim devizového kurzu v obou zemích. Zatímco České Input- Output tabulky 
jsou počítány v Kč, ty Slovenské v EUR. Otázkou je, zda může odlišný režim devizového kurzu ovlivnit 
stabilitu Leontievovy matice a zda by případná depreciace kurzu české koruny v případě výrazných 
dopadů Brexitu do české ekonomiky nemohla v porovnání se Slovenskem tyto dopady poněkud tlumit. 
Autorka by se k tomuto mohla vyjádřit v rámci diskuze při obhajobě.  
 
Literature 
Autorka ve své práci cituje podle mě všechnu relanantní literaturu vztaženou k tomuto tématu. 
Seznam referencí je dostatečně široký, nikoli však nadměrný. 
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Manuscript form 
Baklářská práce je psána poměrně hezkým jazykem, je prosta zásadních pravopisných chyb a 
formulačních nejasností. Na několika místech při interpretaci výsledků možná autorka sklouzla k mírně 
popisnějšímu stylu, celkově však ja bakalářská práce poměrně čtivá. 
 
Na str. 26 „Zde je očekáván pokles o 2,45 % (356,86 mil. USD), tedy o 1,16 % více než byl odhadnut 
přímý dopad na toto odvětví“. Pozor pokles není v %, ale v procentních bodech, dopad po započtení 
nepřímých vlivů je zde o téměř 90 % vyšší než samotný přímý vliv, tedy skoro dvojnásobný! 
 
 
Overall evaluation and suggested questions for the discussion during the defense 
Podle mého názoru bakalářská práce sl. Brousilové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce 
na IES FSV UK a doporučuji ji k přijetí a hondocení známkou B. Výsledky analýzy Urkund neindikují 
významnou podobnost textu této bakalářské práce s jinými dostupnými zdroji. 
 
Při obhajobě by se autorka mohla zaměřit na podrobnější identifikaci přidané hondoty svojí práce 
oproti existujícím studiím na ČR/ Slovensko. Možná by stálo za to rovněž srovnat modelované dopady 
Brexitu s výsledky pro jiné země. 
 
Rovněž by mohla diskutovat vliv odlišného režimu devizového kurzu na předpoklady I-O analýzy 
s diskuzí možných dopadů do výsledků analýy (viz výše část Metody, poslední odstavec). 
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Methods                       (max. 30 points) 25 

Literature                     (max. 20 points) 19 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 86 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) B 

 
 
NAME OF THE REFEREE:  
Michal Hlaváček 
 
DATE OF EVALUATION: 
30.8.2021    

      Digitálně podepsáno(30.8.2021) 
        Michal Hlaváček 

___________________________ 
Referee Signature



 

 
 
EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
 


