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Aktuálnost tématu disertační práce
Téma disertační práce je aktuální. Obsahuje problematiku exportu do Číny jako jednu z priorit
zahraničního obchodu. Protože jde o export do teritoriálně a kulturně odlišného prostředí, je
riziko exportu výrazné. Z tohoto důvodu je uvedená problematika aktuální.
Splnění cílů disertační práce
V předložené doktorské práci je řešena problematika komerčního exportu do Číny. Práce je
členěna do dvanácti kapitol a příslušných podkapitol, které na sebe logicky navazují a řeší
vytýčenou problematiku. V úvodu je uveden cíl práce – hodnocení rizika exportu do Číny
s vymezením dílčích cílů a uvedením výzkumných otázek. Lze konstatovat, že cíle
definovaného cíli dílčími bylo dosaženo včetně zodpovězení výzkumných otázek.
Stanovisko k postupu řešení, k výsledkům a přínosům disertační práce
Jsou uvedeny použité metody k naplnění cílů, uvedeny základní systémové pojmy týkající se
zejména rizika a s ním spojenými pojmy, jako je analýza a modelování rizika a rizika
v mezinárodním obchodě. Dále je popsáno Čínské kulturní prostředí popisem regiónů Číny a
současného obchodu ČR a ČLR. Je uveden způsob realizace výzkumu formou dotazníku a
způsob zpracování jejich výsledků. K vyhodnocení je použito obsahové analýzy, explorační
analýzy a pravděpodobnostního modelu. Obsahem disertační práce je diskuze nad
vytvořeným modelem a nastíněn další možný výzkum. Výsledkem dizertační práce a jejím
přínosem je aplikace statistiky nad uvedenými daty formou obsahové a explorační analýzy
společně s pravděpodobnostním modelem. Velmi přínosné je využití metody klastrování.
Výsledky analýz jsou interpretovány nad definovanými riziky pro jednotlivé podniky, které
poskytly údaje pro analýzy včetně jejich seskupení. Je zřejmý přínos pro podniky a
společnosti zabývající se vztahy s ČLR. Z hlediska metodiky řešení práci hodnotím kladně.
K disertační práci nemám závažných připomínek.
Přínosy práce
Přínosy práce nejsou v práci definované. Přesto je spatřuji v oblasti teoretické, kdy jsou
aplikovány statistické metody ve vyhodnocení rizik, v oblasti praktické, jako možná metodika
hodnocení rizik exportu do Číny i v oblasti pedagogické, jako příklad seznámení studentů s
hodnocením rizika při exportu.

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň
Disertační práce je formálně zpracována na dobré úrovni včetně jazykové stránky. Vhodné
bylo doplnění jednotek u obrázků na ose y.
Otázky k obhajobě
Jaké další metody hodnocení komerčního rizika je možné použít?
Ujasněte vztah mezi pojištěním ze strany exportních úvěrových agentur (např. EGAP) a
Vámi navrhovaným modelem.

Závěrečné stanovisko
Práce je napsaná na velmi dobré odborné a vědecké úrovni. Doktorand v práci prokazuje
zvládnutí vědecké formy práce a schopnost samostatně tvořivě vědecky pracovat.
Na základě výše uvedeného hodnocení a skutečnosti, že předložená dizertační práce
„Hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny“ přináší nové poznatky pro rozvoj
vědního oboru a praxi
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