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PosuDEK vEDoucÍno BAKALÁŘsKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Petr Blaschke

Název bakalářské práce: Skupina Světové banky a její podpora podnikání

v transformujících se ekonomikách

Cíl práce: Na základě analýzy struktury Světové banky jako organizace působící

v mezinárodním finančním a podnikatelském prostředí nalézt konkrétní příklady

uplatňovaných nástrojů podpory podnikání.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Jaroslav Demel' Ph.D.

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I' Hodnocení zpracování tématu studentem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a ieiich aolikace oři zoracovánítématu x
Hloubka orovedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) prace x
Aktuálnost a vhodnost použit'ých pramenů x
Schopnost studenta zpracovat zís ka né pod klady x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulován í vlastních názorů studentem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formálníúprava práce (text' tabul]or' qrafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraničníliteraturou včetně odkazů a citací x

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

otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Které činnosti Skupiny Světové banky lze hodnotit jako podporující podnikateIskou

činnosti v cílových zemích podpory?
2. Jaký je váš osobní názor na prospěšnostěinnosti Skupiny Světové banky?

Práci doporučuji - n€d€áořUěu'ilE k obhajobě. (xnehodícíse škftněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: ýborně

Datum:
prace
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TtCHNlCKÁ UNlVERZITA V LlBERCI

Světová banka se mimo jiné prezentuje také jako instituce, která je zaměřena na rozvoj
podnikání v zemích, kam její zejména finanční podpora směřuje.
Tato práce se zaměřila na zmapování činnosti Skupiny Světové banky a nalezení oblastí, kde
se o podpoře podnikání dá hovořit.
Teoretická část práce se věnuje vývoji brettonwoodských organizací, kam je Světová banka
řazena, a organizaci a základním směrům činnosti.
Protože se práce snaží identifikovat podporu zaměřenou zejména na transformující se
ekonomiky, část práce je věnována klasifikaci tržních ekonomik.
Podporující činnosti Světové bankyjsou v závěru práce analyzovány a zhodnoceny.
Cíl práce byI splněn.
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