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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, ar S/avak):

Práce kolegyně Osipovy v ývoj zahraničn ího obchodu Ruska od rozpadu SSSR po
současnost se zabývá zhodnocením složitého období ve vývoj i daného regionu. Málokdo si
uvědomuje , že zde doš lo k dramatickým změnám , stále máme tendenci vidět Rusko spíše
tradičním prizm atem. Změna teritoriální i komoditní struktury zahraničního obchodu je
zásadní a jej í vyhodnocení má nejen čistě ekonomické ale také politické důs ledky . Současné

Rusko je závislé na vývozu surovin, především pak energetických.

Práce bezpochyby je dobrým a přehledným shrnutím vývoje daného období. Samoz řejmě

vzhledem k témtu má především popisný charakter, nicméně rozsah znalosti problematiky,
orientace v souvislostech a náročnost na práci s původnimi prameny je nepochybně vysoká.
Oceňuji kvalitní form ální zpracování díla, které má potřebnou jazykovou kulturu a je
vybaveno monožstv ím tabulek a grafů . Doporuči l bych autorce uplatnit zkrácenou verzi
prezentace základnich dat jako časopisecký článek u rčený širší čtenářské obci.

Mám za to, že předložená práce splňuje veškerá kritéria kladená na bakalářské práce
zákonem, pravidly a zvyklo stmi naší fakulty. Doporučuj i proto Komisi dílo k přijetí a jeho
hodnocení stupněm velmi dobře , př ípadně výborně s přihlédnutím k průběhu obhajoby.
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