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A) Definování cílů práce
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C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
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H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Autor si vybral jako téma práce analýzu zahraničně obchodních s naším nejvýznamnějším partnerem
Německou spolkovou republikou. Dále jsou nastíněny příležitosti pro další možný rozvoj vzájemných
vztahů.
První část práce představuje poměrně rozsáhlá rešerše, která vychází ze standardní literatury. V rámci
hlavního tématu autor shromáždil poměrně velké množství dat. Snažil se je samostatně zpracovat a doložit
význam vztahů s tímto partnerem. Chybí ale i malý nástin významu České republiky pro německý trh.
Pouze v závěru je zmínka o sedmém místě jako dodavatele. Budoucí perspektivy jsou chápány pouze jako
příležitosti českých firem v různých oblastech, čímž není úplně naplněn v úvodu vytýčený cíl.
Práce obsahuje poměrně hodně gramatických chyb, na straně 32 a 33 se dokonce opakuje odstavec.
V závěru chybí významnější pohled autora, kde by prokázal samostatný způsob vyhodnocení získaných
dat.
Přes všechny výhrady práci plně doporučuji k obhajobě.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
1. Pokuste se prismatem současné doby zanalyzovat problém odlivu mozků.
2. Vidíte jako dlouhodobě udržitelnou situaci, kdy značná část našich zahraničně obchodních vztahů se děje
prostřednictvím automobilového průmyslu?
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