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Kritéria hodnocení: (l nejlepší' 'l nejhorší' N-nelze hodnotit)
A) Definování cí1ů práce
B) Metodický postup vypracování práce
c) Teoretický základ práce (rešelšní čás0
D) Clenění práce (do kapitol' podkapilol. odstávců)
E) Jazykové zpracování pÍáce (skladba vět' gramatika)
F) Ionlální zpr'acování prácc
G) Přesnost Í'omu]ací a práce s odbornýn jazylem
H) Prácc s odbomou ]iteraturou (norrny' citace)
I) Práce se zahraničtrí litelatulou, úroveň souhmu v cizim iazycc
.I) celkový postup řcšeni a pláce s inlonnacemi
K) Závěry prácc ajejjch fonrrLr]ace
L) Splnění cílů práce
N{) odborný přínos prácc (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucín pláce a katedfou
o) Přístup autora k řešení pfolrlenlatiky práce
P) Celkový dojenr z práce

Do Portálu ZčU byl zadaný tcnto výsledek kontroly plagiátolsrÝ-i|:
Posouzeno
Posouzeno - podezře]á shoda

Navrhuji klasifi kovat bakaláiskou práci klasilikáčním stupněm:2
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stručné zdůvodnění narr'hovaného klasifikačního stupně:r

Autorka si vybrala opomijené téma z naší ekonornické histoIie' kdy našc ekononika dos|ala impuls ke
Zněnám v olientaci zahraničního obchodu.
v úÝodu pláceje charakterizován vývoj Čer|'rsl',renska po ]' sr. r a|ec d'r z|'rmového loku ]948.
Nás]ednějsou popisovány Změny v celko\'é ekonornické orientaci \' souvislosti s nástupem cent]'álně
plánované ekononiky s dťlrazem na vývoj zahraničního obchodu. Rešešní částje uza\iel]a
charakteristikou no\'ě nastupujících subjektů světové eko on]iky - rozvojových Zenll'
HJavní část popisuje světovou výstavu [XPo 58 a naší účast na ní. Závěr lvoií analýza nových
tendenci v zahraničnírn obchodějako důs1edek úspěchu na této výstavě'

velmi dohře
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Z poh1edu formální stránky se neojevují zásadní chyby' Určité ncdostatkyjsou v up]atňování citačni
normy. Přáceje vhodně doplněna tabulkami shnrující dů]ežité informace'
v některých částech se autolka nedostateč11ě vypoiádala s nrnožstviln dal a nebyla schopna vytáhnoul
nejdůležilější trendy ve vývo.ji ekononiky.
Přes uÍčitá negativa doporučuji prácj k obhaiobě-

otázky a připomínky k bližšÍmu vysvětlení při obhajoběaI

l ' Ktťré pnlillcki ,,l'1Čn1 pri.pcly k r clkc ura*r i Če'l'.l"l ens*e na F \Pl 59]
2' Kteíé konkrétní konrodity se začaly vyvážel do Ťozvojových zenlí?

V Plzni, dne 22.5.2018 Podpis hodnotitele

Metodické ponaunky:

označte Úsledek konlloly p]agjátorsNi' kteď ]ste zadal/a do Pollálu ZČU a odů!od!ěte niŽe při odůvodnfuj
k]asifikačnjho stupně'

: K]iknutim na polc \,Jrberre poŽado\'aÚ kla]ifikačni stupeň'
r Srručně zdůlodnčtc nivlhovan]'klasi1'jkačni stupeň, odůlodněnj zpracujte ! rozsahu 5 - ]0 \'ět.
] otá7-ky a připonrÍrky k bliŽšínu \}s\'ěrlelri při olrhajobě dvě aŽ iři otázky'

Posudek odevzdeite oboustlannč Yytištěný na sťkrťr'rrilr KLL' tLK ZČL do remLjnu srJnoleného katedrou (vi7 sttáDky
katedÍy). l'osudek nusi býl opaaen !]asrnolxčnín podpjsem nodřc (pro rozeaá.i orisinálu)'


