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

 

Práce se zabývá ekonomickými vztahy Spojených států a Brazílie. Specificky se zaměřuje na to, jakou roli hraje 

Světová obchodní organizace při utváření rámce bilaterálních obchodních styků. Jádrem práce jsou dvě 

případové studie konkrétních obchodních sporů ohledně léků a ohledně bavlny, které mají i širší implikace pro  

fungování světové ekonomiky. Práce má za cíl vysvětlit logiku používání obchodních sporů v rámci Světové 
obchodní organizace a analyzovat jejich implikace.   

l 

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

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

 

Jedná se o náročnou práci, neboť autorka spojuje teoretické přístupy ohledně fungování světového obchodu 

s podrobnou analýzou konkrétních obchodních sporů, aby prokázala svoje závěry. Autorka navíc vhodně pracuje 

s širším politickým i ekonomickým kontextem, který je pro dané téma relevantní. Autorčin přístup je tvůrčí 

v tom, že se tematicky zaměřila na dvě důležité případové studie, na kterých se snažila ukázat obecnější 

zákonitosti fungování světové ekonomiky. Práce obsahuje i podrobnější analýzu nejdůležitějších primárních 

dokumentů.  

 
Autorka používá odpovídající argumenty pro podporu svých tvrzení. Práce má logickou strukturu, postupuje od 

obecnějšího teoretického vymezení ke konkrétním příkladům, z nichž pak opět vyvozuje širší závěry.  

Z teoretického hlediska práce reflektuje nejvýznamnější přístupy, i když by šlo ještě posílit důraz na kritické 

přístupy vycházející s fundamentální asymetrie mezi oběma partnery.  

 

Z hlediska metodologie je práce solidně vystavěná, šlo by ještě v úvodu zapracovat na přesnějším položení 

výzkumných otázek a v závěru se zamyslet nad širšími implikacemi hlavních poznatků. Rámcové srovnání se 

zeměmi, které jsou v podobné situaci jako Brazílie, ale nepoužívají obchodní spory u Světové obchodní 

organizace zdaleka tak často, by určitě pomohlo širším závěrům práce.  

 

Autorka standardně pracuje s prameny i literaturou k tématu, v sekci kritika literatury nalezneme dostatečný 
počet titulů včetně jejich zhodnocení.  

 

Z konkrétnějších momentů by některé koncepty potřebovaly trochu lépe vysvětlit, například důležitý pojem 

„povinné licencování“, kdy není úplně jasné, co tento proces vlastně obnáší. Na str. 23 jsou označené mapy jako 

tabulky. Tabulka 4 na str. 24 by zasloužila přesnější popisek, aby bylo jasnější, co z ní vlastně vyplývá. Na str. 

46 by bylo vhodné zmínit, jak to vlastně dopadlo s Medical Innovation Prize Fund Act. Podobně na str. 54 by 

bylo dobré dotáhnout, jak konkrétně se mají američtí farmáři lépe. Právní klička s vládou placeným pojištěním 

by mohla být zhodnocena z hlediska pravidel Světové obchodní organizace, neboť se může stát precedentem i 

pro další odvětví.  

 

V závěru práce bylo možné jednotlivé případové studie zasadit do politických souvislostí, čímž by se ukázala 
důležitost tohoto aspektu v jinak formálně právních jednáních. Jak v případě léků, tak v případě bavlny byl 

konečný výsledek jednání zásadním způsobem ovlivněn politickými tlaky. Proces obchodního sporu v tomto 

případě sloužil jako katalyzátor pro jednání. Práce mohla v závěru podrobněji zhodnotit reálné dopady obou 

případových studií – například zjištění, že než aby se zbavily domácích podpor pro pěstování bavlny, jsou 

Spojené státy ochotny platit de-facto podpory pěstitelům bavlny v Brazílii, je poměrně zajímavé i z hlediska 

zmiňovaných teorií volného trhu.  

 



 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev autorky je na velmi dobré úrovni, práce v podstatě neobsahuje překlepy, což svědčí o podrobné 

redakční práci. Citace a odkazy na literaturu, grafická úprava i formální náležitosti odpovídají požadavkům na 

diplomovou práci.   
 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkově se jedná o důkladně zpracovanou diplomovou práci, na které je vidět, že se jí autorka intenzivně 

věnovala. Mezi silné stránky patří vhodné propojení teoretické části s případovými studiemi a schopnost autorky 

zasadit právní spory do relevantního ekonomického i politického kontextu. Práce nemá výraznější slabší stránky, 

v závěru mohla být autorka trochu odvážnější ohledně implikací hlavních zjištění, které by bylo možné dále 

rozvést. Práce je originální v tom, že spojuje dvě důležité případové studie, která každá míří na jiný aspekt 

fungování Světové obchodní organizace, čímž ukazuje její mnohoznačnost při utváření pravidel mezinárodního 
obchodu. Cíl práce se podařilo naplnit, otázky z úvodu jsou v závěru zodpovězeny.  

  

 

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

  

Jak si vysvětlujete, že země s podobným postavením ve světové ekonomice jako Brazílie, nevyužívají proces 

formálních sporů u Světové obchodní organizace zdaleka tak často?  

 

Jakým způsobem bychom měli na základě dvou zmiňovaných případových studií upravit naše uvažování o 

základech fungování světové ekonomiky?   

 
 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě se známkou výborně (A-B) v závislosti na výsledku obhajoby.  

 

Datum: 23.1.2018       Podpis: Kozák, v.r. 

 

 

 

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. 
 

 


