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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Jméno studenta: Vojtěch MACHYTKA 
Název bakalářské práce: Komparativní výhody indické ekonomiky v mezinárodním 

obchodě 
Cíl práce: identifikovat sektory indické ekonomiky s největší komparativní výhodou a tyto sektory 

srovnat s konkurenty z regionu jižní Asie 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Aleš Kocourek, 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: 
V práci využíváte Balassův index projevené komparativní výhody, který ale vlastně nekoresponduje 
s Ricardovou původní myšlenkou komparativní výhody. Odhady vycházející z originální ricardiánské 
filozofie komparativní výhody publikovali v roce 2014 Elsa Leromain a Gianluca Orefice v článku New 
Revealed Comparative Advantage Index: Dataset and Empirical Distribution. Zkusil byste jejich 
rámcové závěry srovnat se svými? 
 
Práci DOPORUČUJI k obhajobě. 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  VÝBORNĚ MÍNUS 
 
 
Datum: 18. ledna 2018                                                                                                      

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Text posudku: 

Bakalářská práce pana Vojtěcha Machytky řeší otázku komparativních výhod indické ekonomiky 
sektorovou analýzou a srovnáním jejích výsledků s dalšími zeměmi v regionu jihovýchodní Asie. Pan 
Vojtěch Machytka dělí text své bakalářské práce do šesti hlavních kapitol: první a druhá kapitola 
představují de facto teoretickou část práce, zavádějí základní terminologii a představují teoretické 
základy, výzkumné metody a nástroje, které budou v dalších dvou kapitolách práce aplikovány; třetí 
kapitola stručně charakterizuje indickou ekonomiku; čtvrtá a pátá kapitola obsahují samotnou 
strukturální analýzu projevených komparativních výhod a jejich závěry jsou v šesté kapitole 
komparovány s ostatními zeměmi regionu. 

V celém textu se pan Vojtěch Machytka pečlivě odkazuje na české i zahraniční zdroje a doplňuje své 
analýzy číselnými údaji zobrazenými v přehledných tabulkách. Práce je kompaktní a text je většinou 
přímý, jasný a informativní. Občasné formální a stylistické nedostatky snad lze panu Vojtěchu 
Machytkovi odpustit. 

Bakalářská práce pana Vojtěcha Machytky naplňuje požadavky kladené na závěrečnou práci a lze ji 
bez pochyb doporučit k obhajobě. 


