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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je přiměřeně dlouhá (87, resp. 82 stran textu), po formální stránce dobrá - je dobře 

strukturovaná, ale neobsahuje žádné tabulky či tabulkové přílohy (částečně tento 

nedostatek kompenzují grafy). K práci jsou přiloženy tři grafické – mapové přílohy.  

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Práce obsahuje všechny požadované a relevantní části – kapitoly. Dobře formulovaný úvod 

s jasnou definicí cílů, výzkumných otázek a hypotéz, které mají oporu v příslušné odborné 

literatuře. Geografická relevance není vysoká, ale to u takto zaměřené práce nelze očekávat. 

Jedná se spíše o makropohled – hodnocení na úrovni Evropy až světa. 

Patřičná pozornost je věnována diplomacii a zejména ekonomické diplomacii, jako 

významného prostředku/nástroje realizace národních zájmů jak v rámci zahraniční, tak 

české odborné literatury i zahraničně-politické praxe. V rámci této části jsou 

charakterizovány hlavní aktéři a nástroje české ekonomické diplomacie.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Poněkud slabší je diskuse teoretických přístupů a v jejich rámci kritická reflexe výsledků a 

poznatků – většina prací uváděných autorem význam zahraničních cest politiků pro vývoj 

exportu totiž potvrzuje.   
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Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Hlavní cíl práce spočíval v analýze souvislostí zahraničních cest a vývoje zahraničního 

obchodu, zejména exportu. Metodika práce je detailně popsána a vysvětlena.  

Největší přínos práce, která také byla časově nejnáročnější, představuje vytvoření přehledu 

(souboru) zahraničních cest českých politických a ekonomických představitelů – cest, které 

lze ve většině případů považovat za projevy/aktivity ekonomické diplomacie.  

Základním analytickým nástroj představuje využití gravitačního modelu pro zkoumání 

faktorů, jež ovlivňují zahraniční obchod a zejména export. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výsledky aplikovaného modelu při použití vyššího počtu proměnných poměrně dobře 

postihují (odhadují) význam sledovaných zahraničních cest, který ve srovnání s jinými 

faktory (vzdálenost, objem HDP, členství v EU a zónách volného obchodu) není nijak zvlášť v 

% vyjádření vysoký. Nelze však mechanicky přepočítávat počet zahraničních cest na 

hodnotu celkového exportu jako na s. 70. Za překvapivý výsledek lze považovat pouze 

vysoce negativní vliv bohatství/vyspělosti zemí na objem exportu a také zjištění, že lepší 

(„vážená“) proměnná VISIT vykazuje výrazně nižší vliv než prostý údaj, vyjadřující jen, že 

byla v určitém roce uskutečněna alespoň jedna cesta (v takovém případě je totiž tento vliv 

velmi významný – růst exportu o 14 až 18 % na jednu cestu a v případě všech cest za jediný 

rok činí přírůstek neuvěřitelných 295 mld. kč). 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Výsledky práce působí nejednoznačně – na jedné straně některé údaje (proměnné) 

naznačují poměrně skromný příspěvek (4-6 %) zahraničních cest k růstu exportu, na straně 

druhé jiné proměnné a „přepočtené“ výsledky (viz výše) indikují velmi vysoký vliv. Některé 

výsledky odpovídají poznatkům zahraničních prací a celkově by mohly přispět k podnícení 

širšího výzkumu na tomto poli.  

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce představuje v rámci geografické a částečně i ekonomické odborné obce unikátní počin;  má 

solidně provázanou teoretickou a analytickou část, ale její výsledky jsou diskutabilní – to se však dalo 

očekávat. Práce obsahuje všechny náležitosti a proto ji doporučuji k přijetí.    

 

Otázky k obhajobě 

Jsou vaše poznatky srovnatelné s výsledky zahraničních prací? Které faktory vedle těch dvou 

nejvýznamnějších (objem HDP a vzdálenost) lze považovat ještě za důležité. Lze roli ekonomických 
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oddělení ambasád považovat za důležitější než samotné zahraniční cesty? Lze odhadnout roli aktivit 

samotných firem?  

 

Datum: 14.5. 2015  
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