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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student Bronislav Prokop zpracoval semestrální práci na aktuální, náročné, v odborné i laické
veřejnosti diskutované téma především v jeho sociálněekonomickém, politickém a
státobezpečnostním rozměru. Práce má požadované náležitosti, svým obsahem je dokladem
schopnosti autora kriticky analyzovat, hodnotit a interpretovat původní pramenný materiál.
Solidní vypovídající hodnotu mají dílčí závěry. Za jisté opomenutí lze považovat neuvedení
odkazu číslo 17 v seznamu použité literatury. Gramaticky nepřesný je název podkapitoly 3.2
– „Měnové války a její místo“. Příliš expresivním je dvakrát opakovaný výraz „mizerná
kvalita“ na straně 46. Mimo kontinuitu textu je podkapitola 4.1 Statistika vzájemných
obchodů. Uvedené a další dílčí připomínky zásadně nedevalvují velmi dobrou úroveň práce,
doporučuji ji k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
Jak lze doložit Vaše tvrzení z druhého odstavce na straně 14, kdy uvádíte, že USA v 90.
letech minulého století ztratily svou světovou technologickou převahu?
V čem podle vašeho názoru tkví rizika podepsání Trensatlantické dohody o obchodu a
investicích mezi EU a USA?
Jaké jsou přímé vazby mezi: – ekonomická válka – bezpečnostní prostředí – bezpečnostní
strategie a bezpečnostní politika ČR?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře
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