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PosUDEK VEDoUcÍHo DIPLoMovÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Bc. Petra Hašková

Název diplomové práce: Společná zahraničně obchodní politika EU se zaměřením na

antidumpingová a antisubvenční opatření včetně příkladů z podnikové praxe

Cíl práce: Cílem práce je objasnit principy a fungování zahraničně-obchodní politiky a

problematiku och ra nných opatření.

Jméno vedoucího diplomové práce: doc. Ing. šárra Laboutková, Ph.D.

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové práce:
1) V prácije použid termín nespravedlÍvá zahraniční konkurence. Tento termín bliže
vysvětlete a pokuste se uvést i některé neekonomické faktory (okolnosti, za nichž jsou
dosahovány nejnižší průměrné náklady). které mohou vést k této nespravedlivé zahraniění
konkurenď (např. právě v souvislosti s Cínou)
2) Vysvětlete rozdíly mezi liberálním přístupem a protekcionisticlcým přístupem
k hospodářské politice obecně a úloze státu.

Práci doporučuji --ll€do'pgr+ěuji* k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji ktasifikovat stupněm: VELMI DOBŘE
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I. Hodnocení zpracování tématu diolomantem:

Volba metod a ieiich
Hloubka provedené analÝ
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) oráce

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů
Formulování vlastních názorů diplomantem

Formální úprava práce (text' tabu

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací
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Předk!ádaná diplomová práce se zabývá problematikou ochranných opatření
v mezinárodním obchodě. V úvodu kromě cílů byla stanoven3 hypotéza, že nejčastěji jsou
antidumpingová a protisubvenční opatření zahájena proti Cíně. První teoretická část se
zabývá společnou zahraničně-obchodní politikou EU, dále dvěma protekcionistick'ými
patřeními dumpingem a subvencemi. Následuje analýza trendů zahájených šetření, na
jejímž základě byla potvrzena stanovená hypotéza. DipIomantka prokázala schopnost práce
s literaturou, předkIádá |ogicky strukturovaný text' kteý je až na vy'jimlry vyvážen.
Vyzdvihnout lze jasně definovaný autorčin názor ohledně ochranných opatření, ktený se
snažila podpořit objektivními daty a poznatky. Ačkoli navrhuji známku velmi dobře,
v případě kvalitního vystoupení diplomantky při obhajobě bych se přiklonila i ke známce
výborně.

Podpis vedoucího diplomové práce
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