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Cílem bakalářské práce je analyzovat dopady uvolňování celní 
politiky prostřednictvím vybraných makroekonomických ukazatelů. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Černohorský, Ph.D. 
 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce  x   

samostatnost při zpracování tématu x    

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou vč. citací x    

práce se zahranič.literaturou vč.citací  x   

adekvátnost použitých metod  x   

hloubka provedené analýzy  x   

stupeň realizovatelnosti řešení x    

formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

x    

stylistická úroveň x    

nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

Bakalantka ve své práci splnila stanovený cíl. Na základě dostupných makroekonomických ukazatelů 
souvisejících s vývojem vývozu a dovozu analyzovala vývoj celní politiky. Dále charakterizovala 
organizační a personální změny v oblasti celní správy. Vše výše uvedené popsala bakalantka zejména 
v souvislosti s hlavními milníky celní politiky, tj. vývojem po roce 1993 –tj. v přechodu naší země na 
standardní tržní ekonomiku, a po vstupu do Evropské unie. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. Jaká jsou hlavní pozitiva a negativa vstupu ČR do EU v souvislosti s celní politikou? 
2. Co si myslíte o dojednávané Transatlantické dohodě o obchodu a investicích mezi EU a USA 

(TTIP)? 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  

Vedoucí bakalářské práce: 
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V Pardubicích dne 20. května 2015 


