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Čína začala být druhou nejsilnější ekonomiku, předhonila Japonsko a dohání Spojené státy. Čína má své 
specifické makroekonomické problémy dané specifičností uspořádání ekonomiky, ale celosvětově je 

v současnosti vítěz díky přebytkové platební bilanci. Mohla by autorka uvést 2 až 3 příklady stabilizační 
role, kterou by mohla Čína v tomto kontextu ve světové ekonomice sehrát?  
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Diplomová práce Čína – nebezpečí makroekonomické nestability a její hrozby pro stabilní 

makroekonomické prostředí firmy a světovou ekonomiku měla za cíl identifikaci nerovnováh pro 

světovou ekonomiku vyplývajících ze specifičností uspořádání čínské ekonomiky, kritické zhodnocení a 

formulaci aktuálních hrozeb pro podnikatelské prostředí. Autorka splnila tyto cíle částečně. Pozornost je 

věnována především deskripci fungování čínské ekonomiky, převzaty jsou identifikace 

makroekonomické nestability čínské ekonomiky z publikací významných autorů, ale částečně absentuje 

explicitní dopad na stabilitu podnikatelského prostředí.  

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, diplomantka prokázala schopnost 

pracovat s literaturou a zvolila správnou logickou strukturu práce. Mohla se ale více odvážit formulovat 

vlastní závěry. Vzhledem k částečnému splnění cílů diplomové práce doporučuji práci hodnotit „velmi 

dobře“. 

 


