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Autor si za své téma zvolil otázku extrémně aktuální, problematiku, která se přímo dotýká 
navrhovaných exportních strategiíí a strategií konkurenceschopnosti české vlády. Rozhodl se 
analyzovat, nakolik je pro český zahraniční obchod skutečně typická extrémní závislost na německé 
poptávce a do jaké míry je tato závislost pouze důsledkem buď statistických nepřesností (dostatečné 
zohlednění reexportů) nebo problémů s vymezením toho, co vlastně je a není německá poptávka 
(exporty českých výrobků související s výrobou německých produktů exportovaných na třetí trhy). 
 Práce má vcelku logickou a jasnou strukturu. Po úvodu se autor věnuje hlavním příčinám 
diskrepancí ve statistikách zahraničního obchodu a roli Německa v obchodních vztazích 
Visegradských zemí. V dalších částech se věnuje nejprve reexportům a pak nepřímým exportům. 
V obou případech nejprve uvádí vymezení a metodiku odhadu a pak vlastní empirické výsledky. 
Pokud jde o prezentaci výsledků, trochu zvláštně působí míchání českého a anglického jazyka 
v některých grafech i tabulkách. 
 Výsledky aplikované metodiky se zdají být v souladu s očekáváními a vypadají vcelku 
přijatelně. Jejich důsledky jsou velmi zajímavé: ČR i další Visegradské země obchodují s Čínou více, 
než se z oficiálních statistik zdá. 
 Celkově práci p. Wlazela hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. V čem vidíte největší slabiny navrhovaného přístupu k analýze nepřímých exportů?  
2. Jaká data by podle Vás měl ČSÚ (případně MPO či Eurostat) začít sbírat a publikovat, aby 

bylo možné dále zpřesnit odhady nepřímého obchodu bez přílišného zvýšení administrativní 
zátěže podnikatelů? 

 

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

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 28 

Contribution                 (max. 30 points) 29 

Manuscript Form         (max. 20 points) 17 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 94 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 

 
 

NAME OF THE REFEREE:   Vilém Semerák 
 
DATE OF EVALUATION:      June 8th, 2012 ___________________________ 

Referee Signature 



 

 
 
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. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
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 

 


