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Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku týkající se Světové 

obchodní organizace. Zvolené téma je aktuální. 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, obsahu, úvodu, 

deseti meritorních kapitol (případně ještě dále členěných), závěru, seznamu zkratek, seznamu 

použité literatury a pramenů, seznamu tabulek a grafů, resumé v češtině a v angličtině (vč. 

názvu diplomové práce), z abstraktu v češtině a v angličtině a klíčových slov v češtině a 

angličtině.  

Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny 

požadované formální složky a náležitosti. Citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů je 

provedeno v dostatečné míře, zdroje jsou jednoznačně identifikovány a jsou dohledatelné. 

(Není však zcela zřejmé pořadí, ve kterém diplomant uvádí jméno a příjmení citovaného 

autora, protože prvního autora v kolektivu identifikuje v pořadí příjmení-jméno, zatímco další 

autory v pořadí jméno-příjmení – k záměně jména a příjmení však dojít nemůže, protože 

diplomant příjmení píše vždy – s výjimkou jména v poznámce pod čarou č. 79 – versálkami.) 

Technicky lépe mohla být zvládnuta přehlednost textu v některých částech práce – například 

na stranách 19-21 nebo 39-41. 

Obsahově zahrnuje diplomová práce historický vývoj předcházející uzavření Všeobecné 

dohody o clech a obchodu (GATT), vývoj po jejím uzavření směřující k vytvoření Světové 

obchodní organizace (WTO), základní cíle a funkce této organizace, její základní principy, 

strukturu, systém přijímání rozhodnutí a řešení sporů. Diplomant neopomíjí ani současný 

vývoj a vyhlídky do budoucna a ve zvláštní kapitole se zabývá i vztahem České republiky, a 

předtím Československa, k Všeobecné dohodě o clech a obchodu a ke Světové obchodní 

organizaci. 

Diplomant srozumitelným jazykem systematicky zpracoval zadané téma. Téma 

diplomové práce bylo pojato široce a jako takové bylo zpracováno. Širokost tématu 

neumožnila diplomantovi zabývat se některými otázkami detailněji, byť by si to tyto jistě 

zasloužily, což diplomant sám konstatuje na straně 64. Předložená práce zapracovává také 

problematiku, která není až tak široce známa – viz například část předložené práce týkající se 

doložky nejvyšších výhod (s. 29). Kladně je třeba hodnotit i rozsah zdrojů, které diplomant 

nastudoval. Diplomant vyslovil ke zpracovanému tématu také své vlastní názory (viz 

například s. 56).  
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K práci lze mít výhrady pouze marginálního charakteru. Kromě výše uvedených 

formálně-technických připomínek, lze mít výhrady k tomu, že některé kapitoly jsou příliš 

krátké (např. kap. 3.2), dále pak v některých částech by si práce možná zasloužila důkladnější 

citaci literatury a pramenů (např. první odstavec na s. 9 obsahuje spoustu informací, přičemž 

není zcela zřejmé, odkud byly tyto informace čerpány) a mohly být taktéž uvedeny i anglické 

názvy orgánů Světové obchodní organizace vzhledem k tomu, že jsou možné jejich různé 

překlady do češtiny (diplomant se nicméně drží překladů podle sdělení č. 191/1995 Sb.). 

Dále by bylo vhodné přesněji citovat právní předpisy – na straně 16 místo „předpis“ 

uvést „sdělení“ a na straně 30 v poznámce pod čarou č. 44 uvést „vládní vyhláška“. Nebylo 

by na škodu, kdyby diplomant právní předpisy uvedl i v Seznamu použité literatury a 

pramenů“.  

 

Pro diskusi v rámci obhajoby předkládám diplomantovi k vyjádření následující oblasti:  

1. Na straně 9 předložené práce diplomant uvádí, že Spojené státy stojí jako „odvěká 

tvrz protekcionismu“, přičemž z textu není zcela zřejmé, v čem spočívá „odvěkost“ 

a případně kdy nastal obrat a v jaké pozici se Spojené státy nacházejí v dnešní době. 

 

2. Diplomant by mohl navázat na své úvahy uvedené na stranách 54-56 a vyjádřit se 

stručně také k tomu, zda vidí prostor pro další liberalizaci mezinárodního obchodu 

v rámci jiných dohod (sdružení, zón) volného obchodu, když už by nebylo možné 

dále prohlubovat liberalizaci v rámci (v zásadě) celosvětové dohody volného 

obchodu (za kterou lze považovat Světovou obchodní organizaci). 

 

Lze konstatovat, že z formálního i obsahového hlediska předložená diplomová práce 

splňuje požadavky na ni kladené, a proto předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě a po celkovém zvážení ji navrhuji hodnotit známkou výborně. 

 

V Praze dne 2. května 2012 

 

Mgr. Ing. Aleš Borkovec 

vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 

 

 


