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Anotace závěrečné práce: Diplomová práce se zabývá vyhodnocením zahraničního obchodu mezi

Českou republikou a Angolou v období od roku 2002 do současnosti.

Toho jsem docílil pomoci dat a informací získaných od českých  i

angolských institucí zabývajících se touto problematikou, jak  v

Angole tak i v ČR. Při tomto vyhodnocování jsem provedl SWOT

analýzu, která určuje silné a slabé stránky, nedostatky a příležitosti

českých podnikatelských subjektů na Angolském trhu. Na konci své

práci jsem navrhnul možná řešení, která by vedla ke zlepšení

obchodních vztahů mezi oběma zeměmi v budoucnu. 

Anotace závěrečné práce ENG: The diploma thesis  focuses on evaluation of foreign trade between the

Czech Republic and Angola during the period from 2002 to the

present. I achieved it through data and information acquired from

Czech and Angolan institutions concerned with similar issues. In

addition to the evaluation also a SWOT analysis was undertaken to

illustrate the strengths, weaknesses, shortcomings and opportunities of

the Czech companies operating in the Angolan market. Finally, this

thesis focuses on the potential solutions, that could improve the

business relations  between both countries in the near future.
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