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

Práce Kristýny Carhounové se zabývá rolí Čínské lidové republiky (ČLR) ve Světové obchodní 
organizaci (WTO). Cílem práce je zkoumat, jakým způsobem ČLR využívá mechanismy WTO pro 
řešení americko-čínských obchodních sporů. Na s. 3 autorka stanovuje následující hypotézu: „Po 
uplynutí přechodného období k implementaci závazků vyplývajících z dohod o vstupu do WTO se 
Čína stala aktivním hráčem v procesu řešení sporů WTO.“  
 

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

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

Autorka si vybrala pro svou případovou studii velmi zajímavé a aktuální téma. Vstup ČLR do 
Světové obchodní organizace (WTO) byl zlomovým krokem nejen pro rozvoj čínského 
hospodářství, ale i pro světovou ekonomiku. Čína posílila pozici důležitého hráče v globálních 
ekonomických vztazích, získala přístup na světové trhy a zároveň přistoupila na stejná pravidla hry 
jako ostatní členové WTO. Zatímco autorčina teze je spíše obecně formulována a odpověď na ni 
je celkem předvídatelná, autorka si klade dílčí otázky, které přinášejí zajímavý vhled do 
problematiky. 
První kapitola práce přináší stručný přehled vývoje čínsko-amerických vztahů a popis jednání o 
přístupu ČLR do WTO, analýzu motivace ČLR pro vstup do WTO a bezprostřední dopady vstupu 
ČLR do WTO. Kapitola je přehledně napsána, ale domnívám se, že pro zodpovězení výzkumných 
otázek není popis vývoje čínsko-amerických vztahů až tak zásadní. Poslední podkapitola 1.6, 
věnovaná státním podnikům, nezapadá do struktury kapitoly. 
Druhá kapitola je pak věnována vzájemnému obchodu mezi ČLR a USA. Autorka pomocí statistik 
ukazuje, jak po vstupu ČLR do WTO vzájemná obchodní výměna rapidně rostla – komentované 
trendy by bylo možná vhodné znázornit pomocí grafů. V podkapitole 2.3, věnované investičnímu 
kapitálu, by bylo vhodné zmínit, že velkou část amerických cenných papírů v čínských rukou tvoří 
vládní/státní dluhopisy (U.S. Treasury Bonds), čímž ČLR prakticky financuje americký dluh. 
Z kapitoly také není úplně jasné, co z faktu, že ČLR investuje do amerických cenných papírů, 
vyplývá. Autorka se dále věnuje neochotě ČLR přistoupit na Dohodu o veřejných zakázkách, 
deficitu vzájemného obchodu, problému podhodnocení čínské měny a jeho dopadům na 
americkou ekonomiku.  
Ve třetí kapitole se pak autorka věnuje využití mechanismů WTO pro řešení vzájemných 
obchodních sporů. Autorka vysvětluje, jak tento mechanismus funguje.  V podkapitole 3.1 se 
zabývá bilaterálními jednáními, konkrétně americko-čínským Strategickým a ekonomickým 
dialogem. Z textu ale není zřejmé, jak tento bilaterální dialog zapadá do rámce WTO.  
V následující čtvrté kapitole pak autorka zkoumá postoj ČLR k procesu urovnávání sporů v rámci 
WTO - Čínu nejprve ukazuje jako pozorovatele, jako třetí stranu, která se podílí na procesu řešení 
sporů, pak jako aktivního člena, tedy jako iniciátora sporů, a v neposlední řadě jako odpůrce. 



Autorka píše, že od roku 2006 začala být ČLR aktivním iniciátorem stížností u WTO, nevysvětluje 
však, proč zrovna rok 2006 byl tím mezníkem. Struktura textu také čtenáře svádí k tomu, že vnímá 
jednotlivé výše zmíněné čínské postoje ke sporům v rámci WTO jako jednotlivé na sebe navazující 
fáze, faktem ale je, že se ČLR v jednu a tutéž dobu mohla nacházet v pozici iniciátora sporu v 
jednom případě a zároveň odpůrce v případě jiném. V další podkapitole (4.3.2) se pak autorka 
věnuje americké domácí politice v americko-čínských obchodních sporech, ačkoliv toto téma 
vůbec nezapadá do kapitoly věnující se roli Číny v obchodních sporech. Autorka navíc nenabízí 
žádný přehled vývoje čínsko-amerických sporů na půdě WTO  (zmiňuje jen spory ohledně dovozu 
čínské drůbeže z let 2007-2009 a spor ohledně pneumatik z roku 2009).  
Poslední (pátá) kapitola s názvem “Implementace” je věnována obecným problémům 
implementace závazků vyplývajících z dohody o přistoupení k WTO. Autorka krátce zmiňuje 
nedostatky, za které je ČLR pravidelně terčem kritiky - patří sem ochrana práv duševního 
vlastnictví, státní dotace klíčovým podnikům (v podkapitole ne příliš jasně nazvané “průmyslové 
politiky”), otázka otevření trhu se službami, regulace exportu a importu, transparentnost 
ekonomické politiky a “nediskriminace”. Tato kapitola přináší jen krátké střípky, které zmiňují 
(často nepříliš obratně) problém, autorka však nenabízí žádnou další hlubší analýzu.  
 

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

úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po jazykové a formální stránce je práce na standardní úrovni, na několika místech se však vyskytují 
překlepy, chyby v  interpunkci a stylistické neobratnosti. Poznámkový aparát částečně 
nerespektuje danou normu.  
 

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

myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Autorka si vybrala aktuální téma, které jistě stojí za hlubší zkoumání. Je škoda, že se však nedržela 
tématu - samotné případové studii americko-čínských obchodních sporů na půdě WTO je 
věnováno jen málo prostoru, protože autorka se více soustřeďuje na postoj ČLR k WTO.  
Nevyhraněnost tématu je zřejmá i z teze práce, ze které otázka interakce ČLR s USA na půdě WTO 
zcela vypadla. Teze je navíc formulována příliš obecně. Autorka často sklouzává k popisu, nenabízí 
však hlubší analýzu, Vhodná by také byla redakce textu - čtenář se ztrácí v chronologii, 
podkapitoly nejsou občas řazeny logicky - např. podkapitola “Vývoj vztahů USA a ČLR” či “Státní 
podniky v čínské ekonomice” nezapadají do kapitoly věnující se problematice přístupu ČLR do 
WTO.  Na některých místech by bylo vhodné zohlednit i rok 2015 - např. v případě některých 
statistik končí v roce 2014 (kapitola 2.1.), jinde v roce 2013 (s. 16-17). Ocenit lze autorčinu snahu 
využívat statistiky a zdroje jak od amerických, tak i čínských autorů. 
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

● Na s. 11 zmiňujete, že ČLR přijala závazky, „které jdou za hranice ústupků většiny 
rozvojových zemí“. Můžete to specifikovat? 

● Kolik sporů mezi USA a ČLR bylo řešeno na půdě WTO a čeho konkrétně se týkaly? 
Můžeme sledovat nějaký rostoucí trend, který by potvrdil rostoucí sebevědomí ČLR v 
používání mechanismů WTO? 

● Co pro Spojené státy znamená fakt, že ČLR je držitelem velkého množství vládních 
dluhopisů? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práce Kristýny Carhounové i přes výše zmíněné nedostatky splňuje požadavky kladené na 

bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě s výslednou známkou dobře. 



 

 

 

Datum: 6. června 2016    Podpis: Jana Sehnálková  
 

 

 
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. 
 

 


