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Věc: posouzení diplomové práce oponentem diplomové práce 
 
 
Diplomant:      Jaroslav Jirák  
Název diplomové práce:    Světová obchodní organizace 
Rozsah diplomové práce:  60 stran psaného textu 
Datum odevzdání práce:  18. dubna 2012 
 
 
 Cílem diplomové práce bylo podle autora popsat vývoj liberalizace mezinárodního 
obchodu, včetně deskripce působení Československa a České republiky ve Všeobecné 
dohodě o clech a obchodu (GATT) a Světové obchodní organizaci (WTO). 
 

Diplomant podle mne tento svůj vytčený cíl v zásadě splnil, neboť nejprve se 
věnoval vývoji úpravy v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu a poté rámcově 
popsal vznik Světové obchodní organizace, její cíle, funkce, principy na nichž je její 
existence založena, strukturu WTO a způsob řešení sporů v rámci WTO. Práce vhodně 
uvozuje i do současného dění v rámci Světové obchodní organizace a věnuje se i 
možným budoucím tendencím. Samostatnou částí je pak kapitola věnovaná  - jak si autor 
vytkl v úvodu – popisu angažovanosti bývalého Československa a České republiky 
v GATT, resp. WTO. 

 
K práci diplomanta lze uvést, že zkoumaná problematika vývoje a fungování 

Světové obchodní organizace ekonomické je tématem poměrně často zpracovávaným. 
Bylo-li cílem autora popsat vývoj a základní vývojové tendence v GATT/WTO a působení 
Československa a České republiky v nich, pak práce svůj cíl podle mého názoru dobře 
splnila. 

 
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci, 

abstrakci, indukci, syntézu i analýzu. Z hlediska koncepce textu má diplomová práce 
požadovanou strukturu a úroveň.  

 
Práce podává podle mého názoru strukturovaný a logický přehled zkoumané 

problematiky. Svým rozsahem – 60 stran psaného textu – a práce tak splňuje požadavky 
na minimální rozsah diplomové práce.  
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 Úprava diplomové práce je provedena na požadované úrovni, stejně jako 
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce (s výjimkou některých překlepů). Autor 
využil dostatečně i dostupnou česky psanou i cizojazyčnou literaturu.  
 

Otázka k zodpovězení:   
Na straně 47 autor v rámci popisu pravomoci Panelu při řešení sporů uvádí, že 

každá fyzická nebo právnická osoba je povinna poskytnout Panelu součinnost. Jaká je 
v této oblasti realita?  
  

Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po formální stránce, kde práci 
hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na vhodné grafické úrovni, i po stránce obsahové, 
doporučuji práci k obhajobě. Po zodpovězení doplňující otázky práci doporučuji hodnotit 
jako výbornou. 
 
  

V Praze dne 7. května 2012  
                                                          

                 …………….…………………………………… 
                   JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 
 


