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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Jméno studenta: Veronika Červená  

Název bakalářské práce:  

Detekce potenciálních hrozeb politického vývoje EU s dopadem na zahraniční obchod 

 

Cíl práce: Nalezení případných významných hrozeb politického vývoje Evropské unie s ohledem na 

dopady na ekonomiku Evropské unie a zahraniční obchod. 

 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce  x    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   

Hloubka provedené analýzy  x   

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   

Formulování vlastních názorů studentem  x   

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    

Stylistická úroveň práce x    

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1. Které ze zemí Evropské unie jsou dle názoru autorky více ohroženy detekovanými 

hrozbami? Své tvrzení odůvodněte. 
2. Podle jaké metodiky byly vybrány hrozby pro účely práce? Existují hrozby, které by 

mohly ohrozit i světovou ekonomiku? 
 

Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně            
 
 
Datum: 21. 5. 2018                                                                                                                                                                                          

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Předmětem zkoumání bakalářské práce je problematika potenciálních hrozeb politického vývoje 
Evropské unie a jeho dopadů na vývoj ekonomiky Evropské unie a zahraniční obchod. Autorka si pro 
účely práce vhodně zvolila strukturu práce – nejprve jsou detekovány případné hrozby vývoje 
Evropské unie, z této množiny byly vybrány signifikantní hrozby (migrační, dluhová a integrační 
krize) s významnými dopady na ekonomiku Evropské unie a zahraniční obchod. Autorka prokázala 
schopnost na bakalářské úrovni aplikovat teoretické přístupy při formulace očekávaných dopadů  u 
signifikantních hrozeb. Syntéza případných dopadů v samotném závěru bakalářské práce mohla být 
však subtilnější. Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, autorka 
prokázala schopnost pracovat s literaturou. Práce má stanovenu správnou logickou strukturu s 
ohledem na splnění cíle práce včetně formulace výzkumných otázek a jejich zodpovězení, zahrnuje 
dílčí teoretický rozbor problematiky.   

 


