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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zahraniční obchod Velké Británie v kontextu Brexitu 
Jméno autora: Jan Sirka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. ekonomických studií 
Oponent práce: Robin Maialeh 
Pracoviště oponenta práce: VŠCHT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku . 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačním i 
zvyklostmi a normami. 
 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Praktická část obsahuje pouze jednu kapitolu, která nese název Metodika výzkumu, přičemž o metodice výzkumu 
zde nejsou ani památky.  Historické aspekty zahraničního obchodu lze s klidným srdcem opomenout, v této práci 
plní funkci tzv. vaty. Chybí ucelenější a propojenější interpretace dat; praktická část se soustředí na deskripci 
veřejně dostupných dat spíše než na v souvislostech vysvětlené zkoumané jevy. Tímto je značně oslaben přínos 
práce, neboť její východiska jsou předkládána jako vlastní práce autora. Rozsah práce je spíše kratší, což by jinak 
nevadilo, nicméně děje se tak na úkor závažnosti jejího obsahu. Nastíněné scénáře v teoretické části se nijak 
nepromítají do úvah v části praktické. Místy překlepy a špatné formátování (pp. 37-38), grafy nejsou řádně 
popsány, členění práce (např. členění PB) vykazuje chyby, rovnice jsou kopírovanými obrázky, zopakovat 
vyjmenovaná slova po L. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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