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Hodnocení práce:

Diplomová práce se zabývá problematikou přímých zahraničních investic a jejich dopady na 
hostitelskou ekonomiku. Autor rozšiřuje práci o analýzu konkrétního zahraničního investora 
a dopadů realizované investice na region. Práce je zpracována v rozsahu 91 stran, včetně 1 
přílohy, vlastní text doplňují dva grafy, sedm obrázků a deset tabulek. Řešené téma považuji 
za aktuální a vhodné pro vědecké zpracování.

Struktura práce odpovídá požadavkům na členění a strukturu odborného textu. Autor 
v úvodní části zpracoval v teoretické rovině téma zahraničních investic, které sice lze vymezit 
v širší škále aspektů, případně teorií, za vhodné bych považoval také uvedení tzv. five stage 
theory  (Dunning), která je i dobře aplikovatelná na české podmínky hodnocení vývoje přílivu 
zahraničních investic a lze ji využít i pro posouzení atraktivity tuzemské ekonomiky pro 
zahraniční investory. Vzhledem k volbě výzkumných otázek a hypotéz lze ale považovat 
teoretické vymezení tématu za dostatečné a relevantní k vlastní analytické části práce.

V části, věnované hodnocení pozitivních a negativních dopadů, autor uvádí řadu jevů 
spojených s umístěním přímé zahraniční investice v hostitelské ekonomice. I když je výčet 
poměrně rozsáhlý, bylo by vhodné v oblasti negativních dopadů uvést další poměrně 
významná rizika z fiskální, resp. ekonomické oblasti, například odliv zisků do zahraničí, 
získávání dotací a podpor z veřejných rozpočtů, které zvýhodňují zahraniční investory před 
tuzemskými a vytváří nerovné konkurenční podmínky. 

Použitá metodika je logická, umožňuje v analytické části získání validních informací. Pro 
posouzení vlastního postupu bych doporučil publikovat například v příloze práce primární 
data použitá v regresním modelu, která v práci autor neuvádí.
Kvalitativní šetření v práci na případě firmy TOKAI RIKA patří mezi podnětné a zajímavé časti 
práce, neboť význam case studies na příkladu konkrétních investorů nebo průmyslových zón 
umožňuje získat empirické poznatky pro rozpoznání klíčových jevů a vazeb, zejména v oblasti 



fungování makroregionálních a globálních výrobních řetězců. V části studie, která se zabývá 
vznikem pobočky, by mělo být obsaženo více informací o institucionálním prostředí, 
informace na str. 47 jsou poměrně stručné. Lze očekávat, že institucionální faktory mohly 
hrát značnou roli ve volbě této lokality v ČR, případně v Ústeckém kraji, neboť se jedná o 
období, kdy byl již platný zákon č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a stát 
prostřednictvím Czechinvestu a územních samospráv vyvíjel řadu nástrojů pro přitažení 
zahraničních investorů do ČR.

Z formálního hlediska se vyskytují jen drobné nepřesnosti, na str. 41 u tabulky č. 4 je v názvu 
uvedeno „regresní“ místo správného „regresního“ a v tabulce č. 5 na str. 46 chybí jednotky a 
měna, ve které jsou uvedeny tržby, autor v jiných tabulkách publikuje údaje v korunách a 
eurech. Diplomovou práci považuji za dobře zpracovanou, stylistika je na dobré úrovni, autor
vhodně využívá i odborné terminologie.  Grafické a tabulkové doplňky textu jsou sestaveny 
logicky a přehledně s dobrou vypovídající hodnotou a vhodně doplňují text. 

Otázky k obhajobě:

1. Jaké stát vytvářel nástroje na podporu přílivu zahraničních investic do České 
republiky po roce 2000 a byly některé využity i v případě šetřeného subjektu?

2. Které spillover efekty považujete v současné době za nejvýznamnější pro růst 
tuzemských firem a konkurenceschopnost regionální ekonomiky?

Závěr:

Práci považuji za tvůrčí a podnětnou do diskuze k lokalizaci zahraničních investic, zejména 
v oblasti mezifiremních sítí a formování výrobních řetězců. Autor prokázal schopnost 
zpracovat vědeckou práci, práci doporučuji k obhajobě. 
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