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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Cíl práce je stanoven v úvodu, byl v plné míře splněn. Formulace cíle však mohla být jednodušší. Autor se
v rámci daného tématu zaměřil na ekonomické vztahy ČR a SRN v oblasti obchodu se zbožím, přímých
zahraničních investic (PZI) a mezinárodní ekonomické migrace. Teoretická východiska v kapitole 1 jsou
zpracovaná dobře, avšak počet odborných zdrojů, na které autor odkazuje v kapitole 1, je poměrně malý
(odkazy jsou však v přiměřeném počtu). Naopak v dalších kapitolách autor prokazuje, že umí vyhledat,
vyhodnotit a okomentovat data z většího počtu relevantních zdrojů. Za přínosnou považuji zejména
kapitolu 3, ve které autor přehledně zpracoval česko-německé vztahy v oblasti obchodu se zbožím, PZI
a migrace pracovních sil. Kapitolu 3 vhodně doplňuje kapitola 4 zaměřená na vybrané instituce, které
podporují ekonomickou spolupráci podnikatelských subjektů ČR a SRN, a vymezení exportních příležitostí
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pro české podniky.
V textu jsou občasné gramatické chyby a překlepy, jinak je formální zpracování výborné.
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
Jaký dopad na ekonomickou migraci mezi ČR a SRN, případně na další formy česko-německých
ekonomických vztahů, měla pandemie nemoci COVID-19 na jaře 2020 a opatření, která byla přijata proti
šíření této nemoci?

V Plzni, dne 3. 6. 2020

Podpis hodnotitele

