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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
Tato bakalářská práce se zabývá možnou integrací Turecka do Evropské unie a to zejména ve dvou 
oblastech. První oblastí je zahraniční obchod a jeho vývoj ve světle vstupu Turecka do EU. Druhou 
oblastí je rozpočet Evropské unie, který bude případným vstupem Turecka podstatně zasažen. Snaha 
Turecka o vstup do EU je již desítky let trvající proces, ovšem oficiální rozhovory začali až v roce 
2005. Nutno podotknout, že v současné době řeší EU zásadnější otázky než je další rozšíření, 
nicméně i tato oblast je podstatnou agendou současné politiky EU.  
 
Obecně tato práce popisuje současný stav Turecka a snaží se přispět do diskuse o dopadech 
případného rozšíření EU. Práce je kvalitně strukturovaná a autor dokazuje, že si osvojil ekonometrické 
metody potřebné pro kvalitní akademickou práci. Za použití gravitačního modelu bylo v této 
bakalářské práci ukázáno, že přepokládaný vstup Turecka do EU bude mít výrazný pozitivní dopad na 
Turecký export i na HDP samotného Turecka, na druhou stranu se částečně překvapivě ukazuje, že 
vliv na zahraniční obchod států EU bude spíše zanedbatelný. Z pohledu rozpočtu EU je zásadním 
faktorem struktura Turecké ekonomiky, která je zaměřena na zemědělství a samotná velikost Turecka, 
které by se do deseti let mělo mít více obyvatel než nejlidnatější země Evropské unie Německo. 
Bakalářská práce ukazuje, že Turecko by v současné době bylo čistým příjemcem peněz z EU, 
nicméně především z důvodu současného poměrně rychlého růstu Turecka se dá předpokládat, že 
zátěž pro EU se bude s oddalujícím se vstupem Turecka do EU snižovat.  
 
Dnes se ukazuje, že ekonomické argumenty nemusí být zásadní pro rozhodnutí o přijetí Turecka do 
EU, dalšími podstatnými faktory jako jsou veřejné mínění, politická vůle nebo i náboženská rozdílnost. 
Tyto faktory budou hrát pravděpodobně důležitější roli, avšak ekonomická diskuse bude vždy nedílnou 
součástí procesu vstupu do EU.  
 
Celkově je tento text kvalitně napsán a splňuje požadavky na bakalářskou práci. Autor prokazuje 
dobrou orientaci v tématu a kvalitní práci s literaturou i ekonometrickými metodami. Rezervy lze nalézt 
v interpretaci výsledků a závěrů práce.             
 
Navrhované otázky pro obhajobu: 

• Který ze státu současné EU bude největším odpůrcem/zastáncem vstupu Turecka do EU a 
jaké k tomu bude mít důvody? 

 
V případě úspěšné obhajoby navrhuji ohodnocení “velmi dob ře” (good, 2) . 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED  
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 15 

Methods                      (max. 30 points) 22 

Contribution                 (max. 30 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 14 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 71 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 
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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. 
  
 
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 

 


