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Indie si jako jedna z nejrychleji se rozvíjejících ekonomik svět jistě zasluhuje 

pozornost. Je velmi přínosné, že se ekonomickými tématy zabývají studenti 

původně lingvistického zaměření, kteří díky svým jazykovým předpokladům 

mohou prostředí regionu pochopit hlouběji. 

Studentka si vybrala úzké téma obchodní politiky Indické republiky a jejího vlivu 

na české investory. V první části představuje ekonomické prostředí Indie, 

vybrané makroekonomické indikátory, které jsou relevantní pro dané téma a 

podrobněji popisuje strukturu vývozů a dovozů. Druhá část na téměř třiceti 

stranách detailně popisuje obchodní politiku země. Po krátkém teoretické 

úvodu se autorka zabývá jednotlivými nástroji, jejich popisem, tříděním a 

analýzou. Jedna část je věnována smlouvám uzavřených mezi Českou 

republikou a Indií a mezi EU a Indií. Součástí druhé kapitoly je také představení 

speciálních ekonomických zón, které jsou efektivním nástrojem pro přilákání 

zahraničních investic. Ve třetí části se autorka věnuje obchodní spolupráci Indie 

s Českou republikou a uvádí příklady dvou firem. 

Práce je dělena do těchto tří částí velmi pečlivě a přehledně. Zde studentka 

prokazuje dobrou schopnost shromáždit nadstandardní množství dat a zdrojů, 

a systematicky je zpracovat a utřídit. Velké množství tabulek a grafů napomáhá 

čtenáři k orientaci v údajích a místy náročný text oživuje. Jak uvádí v úvodu, 

někdy se musela rozhodnout, jaký zdroj dat pro své tabulky využije, a to 



provedla bezchybně. Jediné, co by se snad dalo vytknout je, že v tištěné verzi 

nejsou tabulky v barevném provedení. 

Zatímco druhá část je velmi podrobná, třetí část je výrazně kratší. Jsou zde 

uvedeny dva případy fungování českých firem v indickém ekonomickém 

prostředí. Práce by si zde zasloužila více příkladů a také více analýz, které 

ostatně chybějí v celém textu. Někdy se autorka o krátké analýzy pokouší, ale 

ekonomicky zaměřená práce by měla přispět podrobnou analýzou, která může 

být užitečná pro potenciální investory a poskytovat informace o výhledech do 

budoucna. Toto je jediná výtka k předložené diplomové práci. 

Jazykově je práce napsaná čtivým stylem bez gramatických chyb a překlepů. 

Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě. Na základě informací 

shromážděných pro svoji práci, by se mohla studentka při obhajobě zaměřit 

právě na výhled do budoucna pro potenciální české investory. 
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