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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce zkoumá spor mezi EU a USA na půdě WTO ve věci státních dotací Boeingu a Airbusu. Ptá se, proč tento 

spor trvá tak dlouho v porovnání s jinými spory, které WTO řeší. Cíl práce je relevantní, dobře definovaný a 

odpovídá úrovni bakalářské práce. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce odpovídá na zajímavou otázku, která sice byla zpracovaná v zahraniční literatuře, ale na níž autorka hledá 

pomocí sekundárních zdrojů vlastní odpověď. Pracuje vhodným způsobem i s vysokým počtem pramenů. 

Nalezená odpověď je relevantní. Práce je logicky strukturovaná, ačkoli by autorka mohla lépe prodiskutovat, 

jakým způsobem identifikovala tři faktory, které podle ní mají na délku sporu vliv. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Formálně a jazykově je práce v pořádku. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Silnou stránkou práce je jasně vymezené téma jednoho obchodního sporu (v několika řízeních), které umožňuje 

autorce jít do dostatečné hloubky analýzy. Ta se navíc neomezuje jen na technické otázky, ale zahrnuje vhodným 

způsobem i politický kontext. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

Během obhajoby by autorka mohla odpovědět na následující otázky: 

a) Vzhledem k tomu, jak dlouho už spor na půdě WTO bez většího efektu trvá, je možné očekávat 

alternativní způsob urovnání? 

b) Jakým způsobem pomáhá spor Boeing v. Airbus ostatním výrobcům dopravních letadel? 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 
 
Datum: 26. května 2014     Podpis: 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


