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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, využití
metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou stranu posudku).

otazky k obhajobě diplomové práce:
1) Vysvětlete rozdíl mezi efektivní a nominálnísazbou cla.

Co je podstatou problematiky tzv. ,.stupňování cla" (escalating tarifs)?

2) Dotace, kteými USA a Evropa podporují své zemědělství mají na světové hospodářství nemalý
dopad. Vysvětlete, jaký dopad majítyto subvence pro ekonomiky EU a USA a jaky dopad mají na
ekonomiky rozvojoých zemí?

Práci doporučuji _rretf,opruluěujiř k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)
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[' Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Solnění cíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace oři zoracování tématu x
Hloubka orovedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu oráce:
Přehlednost a looická stavba (struktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost ooužihlch oramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu oráce:
Formálníúprava práce (text, tabullar, qrafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Předkládaná diplomová práce pojednává zejména o té části společné zahraniční obchodní politiky, která se
týká protekcionistických opatření proti subvencím a dumpingu. V úvodní části diplomantka popsala
principy fungování společné obchodní politiky, následuje teoretické pojednání o dumpingu a subvencích.
Stěžejníčástí je analýza množství zahajovaných antidumpingových a antisubvenčních šetření za delší časové
období. Za velmi přínosnou a zdařilou považuji zejména závěrečnou část diplomové práce, kde autorka
prostřednictvím praktických příkladů provedených antidumpingových a antisubvenčních šetřeníobjasňuje,
podle ktených kritérií bývá o přijetíochranných opatření rozhodováno.

Za hlavní cíle si autorka stanovila objasnit principy a fungování společné zahraničně-obchodní politiky a
problematiku ochranných opatřenía provést analýzu dlouhodobých trendů v zahájených antidumpingových
a protisubvenčních šetřeních.

K dosažení stanovených cílů autorka aplikovala logické metody vědeckého zkoumání, byla použita zejména
historická metoda, analyticko-syntetická metoda a metoda indukce.

Celkově lze konstatovat, že autorka splnila veškeré stanovené cíle a požadavky kladené na práci tohoto
druhu. Práce je čtivá a logicky strukturovaná. Předkládanou diplomovou práci hodnotím stupněm výborně.
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