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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Když Nataliia hledala téma pro svou práci, doporučil jsem jí zabývat se nějakým tématem  
z ukrajinského hospodářství. Bakalářské a magisterské práce, které se opírají o teoretická 
východiska, osvojená studiem na IES, zároveň o specifickou znalost zkoumaného 
hospodářství a možnost studovat literaturu v příslušném jazyce, mohou mít svou čtenářskou 
hodnotu. Nataliia opustila původní úmysl zabývat se energetikou a ve své práci se nakonec 
zabývala faktory FDI na Ukrajině. 
Ke struktuře práce nemám připomínky, ostatně Nataliia práci průběžně konzultovala a moje 
náměty zapracovávala. Domnívám se, že první kapitola je vyvážená, ukazuje, že uchazečka 
o titul bakalář umí přiměřeně pracovat s odbornou literaturou v angličtině, dokáže třídit, 
abstrahovat, vysvětlovat a citovat. Z první kapitoly vyplývá, že autorka se dokáže  
v problematice FDI dobře zorientovat. 
Osobně jsem vkládal největší očekávání do kapitoly druhé, která uvádí čtenáře do ukrajinské 
hospodářské situace. Kapitola je spíše popisná, což vyplývá i z faktu, že autorka vycházela 
zejména z anglicky psané literatury, z univerzálně použitelných deskriptivních textů, které 
konstatují makroekonomická data. V použité literatuře mi chybí vlastní ukrajinské texty. O 
tomto problému jsme vedli s Natalii diskuse, beru na vědomí, že texty nejsou, ale 
nepochybně by bylo lze nalézt článek v ukrajinských novinách, odborném tisku, atd., aby 
čtenář získal vhled do ukrajinské diskuse, která nepochybně nějaká je a nebylo by nic 
zajímavějšího pro českého ekonoma než do ní zkrátka částečně nahlédnout. Ostatně fakt, že 
analytické texty na dané téma nejsou, je právě správným předpokladem pro napsání 
zajímavé a inovativní bakalářské práce. 
(V druhé kapitole považuji za velmi zajímavé zcela okrajové zjištění, že v rankingu 
telefonních linek zaostává ČR za Ukrajinou. O čem to svědčí?) 
Třetí kapitola se zabývá ekonometrickou analýzou významnosti jednotlivých faktorů pro FDI. 
K použití ekonometrických metod jsem byl v tomto případě skeptický, ale autorka projevovala 
zájem právě uvedené metody aplikovat, tedy jsem ji nebránil, a to s ohledem a) na svobodu 
bádání a metodologický individualismus, b) na obecnou tendenci na IES, aby se 
ekonometrické modely v závěrečných pracích objevovaly. Vzhledem k tomu, že nejsem 
ekonometr, nebudu hodnotit správnost testů. Domnívám se však, že vzhledem k tématu jde 
o příliš robustní nástroj na příliš chudá data. Na druhou stranu, data jsou chudá skoro vždy, 
vstupujeme-li na neznámou půdu.  
Lze tedy aplikovat regresní modelování pouze v oblastech s dlouhými časovými 
řadami (energetika, trh s ropou…) nebo i v jiných oblastech? Má taková analýza 
smysl? Nebo se oblastmi hospodářství, ze kterých nemáme tvrdá data, nemáme 
zabývat? Toto jsou otázky, které by mohla autorka diskutovat před zkušební komisí. 
K druhé kapitole uzavírám, že autorka projevila schopnost práce s formálními kvantitativními 
metodami na bakalářské úrovni, čímž učinila zadost spíše požadavkům studia než cílům 
předkládané práce. 
Závěrem zdůrazňuji, že text Natalie Shepel splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, 
a to jak ve smyslu formálním (citace, grafická úprava, struktura, pravopis a stylistika), tak ve 
smyslu věcném (úvod, stať, závěr). 
Pro úspěšnou obhajobu doporučuji zaměřit se kromě výše uvedených ještě na 
následující otázky: Co je tedy specifkem Ukrajiny v atraktivitě pro zahraniční 
investory? Vykazuje Ukrajina v oblasti korupce nějaké charakteristické rysy 
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v porovnání s ČR, připadně s Ruskem? Jaké by mohly být další faktory FDI na 
Ukrajině? Jaké jsou v současnosti české investice na Ukrajině? 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 
 
PhDr. Tomáš Vyhnánek 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
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Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 
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