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Short summary 
 
Práce se věnuje ekonomickým dopadům vystoupení Velké Británie (UK) z Evropské unie na Českou a 
Slovenskou republiku. Práce využívá metodiku Input-Output modelů k vypočtení jak přímých tak 
nepřímých dopadů na ČR a SR. Práce má jednoznačné téma a použité metody jsou adekvátní. 
Některé pasáže by však zasluhovaly důkladnější vysvětlení a analytická část by mohla být ještě o 
něco rozšířena, aby mohla být hodnocena známkou A. Bakalářská práce však splňuje požadavky 
IES FSV UK, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji známku B. 
 
Contribution 
 
Bakalářská práce doplňuje teprve vznikající literaturu k dopadům Brexitu na ekonomiky střední 
Evropy. Pro reálné ohodnocení přínosu k existující literatuře by práce měla mít detailnější a 
rozvinutější empirickou část. Vzhledem k tomu, že se však jedná o bakalářskou práci, nepovažuji tento 
svůj komentář za nijak zásadní. 
 
Methods 
Práce využívá základní metody I-O, což považuji vzhledem k povaze bakalářské práce za adekvátní. 
Dokážu si však představit některá rozšíření/doplnění, která by z mého pohledu umožnila dát práci 
známku A. 

• Vedle použití předpokladu o 26% poklesu obchodu mezi UK a EU bych doporučoval aplikovat 
sadu předpokladů o poklesu obchodu mezi UK a jednotlivými zeměmi EU. Lze očekávat, že 
dopady na vzájemný obchod budou různé pro každou zemi. Pokud by tedy existoval základní 
scénář (benchmark) s paušálním 26% poklesem, doporučil bych pokusit se na základě 
dostupných dat a odhadů připravit i alternativní scénář. 

• Doporučuji dopočítat dopady na HDP i pro odhady, které zkoumají pouze přímé efekty. 

• Doporučoval bych napočítat přímé efekty i na datasetu WIOT, aby výsledky za přímé a 
celkové efekty byly porovnatelné. Takový postup mi přijde jako logický benchmark, kdy poté 
mohou být přímé efekty spočteny ještě pomocí I-O datasetu Českého statistického úřadu a 
Štatistického úradu SR. 

 
Vedle výše navržených rozšíření bych doporučoval zpřesnění/rozšíření argumentace následujících 
pasáží: 

• Na straně 10 je zmíněno, že z rostoucího podílu exportu ČR a SR na světovém obchodu lze 
odvodit dobrou konkurenceschopnost obou zemí na zahraničních trzích. Tvrzení autorky sice 
chápu, ale osobně bych zde doporučil alespoň stručně rozebrat ve větším detailu, jak se 
vyvíjela i struktura exportů obou zemí a co také tento růst může způsobovat. Tato stručná 
analýza by mohla pomoci zodpovědět např. zda je růst tažen exporty výrobků s nižší či vyšší 
přidanou hodnotou, což by pomohlo lépe zodpovědět otázku po vývoji konkurenceschopnosti 
obou zemí. Popisná část 2.3 by poté mohla být koncentrovanější a informačně bohatší. 

• Na straně 31 se píše „Celkový dopad na slovenskou ekonomiku by byl 1,01 %“. Doplnil bych 
veličinu, které se ten procentní údaj týká (předpokládám, že se jedná o celkovou produkci?). 
Věta pak bude jednoznačně srozumitelná. 
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• Doporučuji používat v celém dokumentu finanční údaje pouze v jedné měně, pokud to není 

nezbytně nutné. Například na straně 25 vidíme údaje v CZK a na straně 26 v USD. U odhadů 
za SR se naopak používají čísla v EUR. Ve výsledku jakou pak například tabulky 2 a 3 mezi 
sebou hůře porovnatelné. 

 
Literature 
Autorka dle mého názoru dostatečně pokrývá existující literaturu k dopadům Brexitu. Uvítal bych však 
důkladnější pokrytí obecně literatury k I-O (kapitola 3.1.1). Autorka představuje pouze základní 
koncept, ale čtenáři zde chybí alespoň stručné popsání, jak byl tento koncept I-O dále rozvíjen a 
v jakých situacích může být aplikován. 
 
Manuscript form 
K podobě manuskriptu mám pouze dva dílčí komentáře: 

• V abstraktu je jedna trochu matoucí věta: „Práce charakterizuje zahraniční obchod České 
republiky a Slovenska a na základě toho předpokládá, že dopad brexitu na tyto státy nebude 
spočívat pouze ve ztížených obchodních podmínkách mezi ČR, Slovenskem a Spojeným 
královstvím, ale také omezením obchodu mezi Německem a Spojeným královstvím, 
jelikož Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem pro Českou republiku i 
Slovensko.“ Po jejím přečtení má čtenář dojem, že se autorka bude v modelacích nepřímých 
dopadů zaměřovat výhradně na Německo, což není pravda. Německo je spíše jen příkladem 
toho, že je nepřímé efekty nutné brát v potaz. Tuto pasáž by tedy chtělo formulačně vyjasnit. 

• Doporučil bych mírně upravit název práce, jelikož analýza se věnuje dopadům na ekonomiku 
obou zemí ve smyslu růstu HDP a produkce. Nezaměřuje se tedy čistě jen na zahraniční 
obchod UK s ČR a SR. Dopady na vzájemný obchod jsou navíc aproximovány pomocí 
výsledků studie HM (2018), takže tento efekt se v práci nevypočítává, ale přebírá z jiných 
zdrojů. 

 
Overall evaluation and suggested questions for the discussion during the defense 
Předložená bakalářská práce má zřetelně určené téma (celkový název však doporučuji aktualizovat), 
kterého se drží. Použité metody mi přijdou vzhledem k nárokům na bakalářské práce adekvátní. Práce 
by však mohla být po metodologické stránce rozšířena a některá místa zasluhují důkladnější 
vysvětlení pro udělení lepší známky A. Bakalářská práce však splňuje požadavky IES FSV UK, 
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji známku B. Výsledky analýzy Urkund dále nenaznačují zásadní 
podobnosti s jinými existujícími texty. 
 
Během obhajoby doporučuji položit autorce textu následující otázky: 

• Co podle Vás zapříčinilo postupný nárůst podílu exportů ČR a SK na světovém obchodu? 
Jsme například z hlediska podílu na přidané hodnotě konkurenceschopnější zemí než 
v minulosti? 

• Narazila jste na nějaké zásadní rozdíly v datech WIOT a datasetů ČSÚ a slovenského 
statistického úřadu (vyjma rozdílné klasifikace sektorů)? Zvažovala jste použití i I-O tabulek 
OECD? Proč ano/ne? 



Report on Bachelor Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University  

 

Student: Taťána Brousilová 

Advisor: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. 

Title of the thesis: 
Dopad brexitu na zahraniční obchod Velké Británie s 
Českou republikou a Slovenskem 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Methods                       (max. 30 points) 25 

Literature                     (max. 20 points) 15 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 83 

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

 
 
NAME OF THE REFEREE:  Mgr. Michal Paulus 
 
 
DATE OF EVALUATION: August 30, 2021         
 
 
                Digitálně podepsáno (30. 8. 2021): 
             Michal Paulus 

___________________________ 
Referee Signature 
 

 



 

 


