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Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Jan Novák 

Mnohostranná ujednání o volném obchodě a jejich dopady na Českou republiku 

ano      ne  
 

Příspěvek je: původní vědecký článek      
 

 přehledový článek     X  
 

 odborné sdělení z výzkumu     
 

 informace        
 
ano      ne 

 

Téma je vhodné k publikaci      X  
 
Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 
 

Originálnost (původnost): X     
 

Vědecká úroveň:   X    
 

Odborná úroveň:  X     
 

Výsledky:   X     
 
Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 
 

   Nesrozumitelný       
 

   Obsahující chyby       
 
Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 
 

   Nedostatečně informativní    
 

   Chybí       
 
Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 
 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      
 

   text je bez tohoto vybavení    
 

   nepřiloženy      
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Jazyková úroveň:  vyhovující     X 
 

   vyžaduje menší korekce    
 

   nevyhovující      
 
Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  X 
 

   zveřejnit po menších úpravách   
 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  
 

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   
 
Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 
 

 
Přínos studie do značné míry vystihuje její poslední věta. Autor se dokázal s materií, která je 
perspektivně značně nezáživná, vypořádat nadstandardním způsobem. Téma je navíc 
poznamenáno neveřejnou povahou celé řady detailů připravovaných ujednání. Je to přitom 
zároveň téma, které ovlivňuje každodenní život lidí na celém světě. V textu zřejmě nechybí 
žádný z významných projektů ve sledované oblasti, s důrazem na Evropu.  O některých 
zónách volného obchodu jsem sám předtím osobně postrádal jakékoli informace. Totéž platí 
o vývoji ohledně vývoje některých aspektů obchodní bilance České republiky. Je zároveň 
symptomatické, že někteří emotivní odpůrci snížení bariér obchodu se Spojenými státy 
americkými a Kanadou by zároveň otvírali dveře dokořán dovozu produktů z Čínské lidové 
republiky, kde jsou standardy kvality přeci jen značně nižší (viz záchyt konkrétních 
problematických zásilek). 
 
Téma zón volného obchodu je podle mého názoru v českém jazyce zpracováno jen velmi 
omezeně a z tohoto důvodu velmi pozitivně hodnotím snahu autora o doplnění informací 
z této oblasti. Některé části studie by mohly, po určitém dopracování, sloužit jako učební 
pomůcka ve vztahu k některým specializovaným předmětům, vyučovaným v rámci katedry 
krizového řízení.  
 
Hypotézy, respektive cíle jsou naformulovány poměrně „nejasně“, přesto je zřejmé, že se je 
autorovi podařilo určitým způsobem rozvinout. Některé ilustrace a organigramy by bylo 
vhodné okomentovat v českém jazyce (jejich text je v angličtině nebo němčině). 
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