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

Předmětem předkládané závěrečné práce je vstup Číny do Světové obchodní organizace, což 

autorka zamýšlela studovat na analýze americko-čínských obchodních vztahů. Hlavní 

hypotéza práce není explicitně vyjádřena, lze ji pouze odvozovat z doplňujících otázek (str. 

4).  

 

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

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

 

Práce je zbytečně fragmentovaná do mnoha krátkých podkapitol, v nichž autorka prokázala, 

že nashromáždila velkou řadu dat a informací, většina výkladu je však popisná, často bez 

logického propojení. V krátkých odstavcích označených jako podkapitoly jsou povšechně 

nadhozena témata bez jakékoli interpretační snahy.  

 

Na některých místech je proto těžké se v takto rozdrobené struktuře orientovat, např. když 

některé podkapitoly logicky nezapadají do struktury práce: 

- Kapitola 3.1. (bilaterální jednání na nejvyšší úrovni) je z nevysvětlených důvodů 

zařazena do kapitoly Multilaterálních řešení obchodních sporů.  

- Kapitola 4.3.2. (role americké domácí politiky) je umístěna uprostřed kapitol, které 

se věnuji roli Číny v obchodních sporech, nemluvě o tom, že název této podkapitoly je zcela 

zavádějící ve vztahu k jejímu obsahu. Kapitola totiž pojednává o konkrétních předmětech 

sporů jako je dovoz pneumatik či kuřat z Číny. 

 

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

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Obdobně jako věcná stránka práce, i jazykový styl trpí nedotažeností. V textu se vyskytuje 

velké množství gramatických chyb (Spojené státy podpořili (str. 2), vyžadovala od státních 

podniků, aby soutěžili (str. 34)…., miliardy Juanů (str. 13)), překlepů (uležením 

antidumpingových cel (str. 28)), chybějící interpunkce (od té doby co Čína (str. 13)) a 

objevuje se tam řada krkolomně formulovaných vět se špatnou větnou stavbou (Kromě toho 

došlo k některým obchodním sporům určitou politikou, zákony a předpisy (str. 35), Čína 

formálně požádala o konzultace argumenty (str. 29), Čínské závazky WTO transparentnost 

v mnoha ohledech nutná zásadní historický posun v čínské politiky (str. 33)). Srozumitelnost 

textu je tak na mnoha místech obtížná. Citační norma opět potřebovala pečlivější úpravu. 

Např. názvy knih by bylo vhodné uvádět standardní italikou. Zcela běžně v odkazech či 



bibliografii chybí interpunkce. Řadu zdrojů zařazených mezi internetové bych osobně 

začlenila v bibliografii mezi primární zdroje, které v použité literatuře nemají vlastní 

vymezení.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Autorka obsáhla poměrně širokou datovou základnu sekundární literatury, a práce je tak 

relativně obsažnou kompilací čínského působení ve WTO. Zpracování však bohužel 

pokulhává. Text potřebuje promyšlenější strukturu. Řadu formálních i stylistických by bývalo 

bylo možné odstranit při lepším rozvržení času na zpracování. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Závěry práce vyznívají velmi pozitivně vzhledem k působení Číny ve WTO. Mnoho kritiků 

však konstatuje, že mimotarifní bariéry (bezpečnostní, regulatorní opatření, antimonopolní 

zákony), které nahradily někdejší tarifní opatření, de facto znemožňují americkým firmám 

vstup na čínský trh a to v míře mnohem větší, než existovaly před vstupem Číny do WTO. 

Vyjádřete se k otázce, zda již nedošlo k vyčerpání možností zlepšování obchodních vztahů 

skrze WTO a nejsou-li tedy bilaterální řešení, popř. preferenční dohody o volném obchodu 

efektivnějším způsobem uhlazení obchodních sporů mezi USA a Čínou? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Vzhledem k velmi závažným obsahovým i formálním nedostatkům práci, navrhuji práci 

hodnotit nejlépe známkou dobře (3) v případě přesvědčivé obhajoby. 

 

 

Datum: 31. 5. 2016      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. 


