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Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Adama Vazače: Dopady přímých 

zahraničních investic na hostitelskou ekonomiku – případová studie společnosti TRCZ

Diplomová práce má 91 stran, včetně příloh. Diplomová práce je bohatě doplněna obrázky a 

tabulkami.

Diplomová práce se zabývá významným a do jisté míry i tradičním tématem regionálního 

výzkumu, a to dopady přímých zahraničních investic na hostitelskou ekonomiku a společnost. 

Hlavní přínos práce spatřuje v hloubce provedené případové studie, jakož i ve vhodném 

zasazení do teorií GPN, které umožnily formulovat řadu smysluplných výzkumných otázek. 

Autor si totiž jako cíl práce mj. stanovil i zjištění, jaké typy spillover efektů probíhají v rámci 

dodavatelských řetězců či sítí a jaká specifika můžeme v tomto kontextu identifikovat 

v případě dodavatelů nižších řádů v rámci GPN. 

Práce je založena na kombinaci kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod. 

Hodnocení spillover efektů pomocí regresní analýzy je třeba považovat spíše za ilustrativní, 

přiznám se, že jsem k přínosům kvantitativních metod pro zodpovězení otázek, jaké si položil 

diplomant spíše skeptický. Také autorovy výsledky žádné významnější zjištění nepřinesly. O 

to větší váhu pak mají kvalitativní metody, což je vzhledem k charakteru případové studie 

přirozené. 

Ocenit je třeba autorovy pokusy o zpracování různých schémat spillover efektů apod. 

Hloubka provedené případové studie je skutečně nadprůměrná, autor se např. zabývá i 

integraci dodavatelů do internetových systémů, čemuž – alespoň pokud je mi známo – nebyla 

v české odborné literatuře věnována pozornost. Podobných příkladů, ze kterých je zřejmé, jak 

detailní musely provedené rozhovory být, je více - viz např. koncept milk-run (str. 57). 

Diplomant si tak musel získat důvěru příslušných manažerů a musel je svým odborným 

přístupem zaujmout.  Přesto lze autorovi vytknout, že neuskutečnil rozhovor s představitelem 

litoměřického úřadu práce, který by mohl na problematiku přínosu firmy Toki Rika pro místní 

trh práce poskytnout nezávislý pohled. 
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Práce má logickou strukturu - začíná poctivě zpracovaným teoretickým rámcem, na teoretický

vstup navazuje odpovídajícím způsobem zpracovaná metodika, následována stěžejními

empirickými kapitolami. Práci  tradičně uzavírá závěr.

Po formální stránce má práce dobrou úroveň, neshledal jsem žádné závažnější problémy, 

v práci lze však nalézt řadu překlepů či formulačních neobratností (např. str. 42, 63, 65, 79). 

Vzhledem k průběžné vzájemné komunikaci během zpracování práce již nemám v této fázi  

další připomínky. 

Závěr:

Práce představuje velmi podrobnou případovou studii dopadů velké zahraniční investice na 

hostitelskou ekonomiku. Je založena na velmi dobré znalosti současné literatury věnované 

problematice zahraničních investic a GPN. Zřejmým přínosem práce je autorovo zdůraznění, 

že významným faktorem, který ovlivňuje dopady zahraničních firem na hostitelskou 

ekonomiku závisí i na pozici v dodavatelských řetězcích. Autor je tedy skeptický k přliš 

generalizujících tvrzeních, ať již pozitivních či negativních. Ocenit je třeba autorovu 

schopnost získat řadu interview, což v případě firem v zahraničním vlastnictví nebývá vždy 

samozřejmé. Autor prokázal i mimořádně dobrou schopnost samostatné odborné práce. 

Ocenit je nutno i nasazení při zpracování vlastní empirické části práce. Práci proto doporučuji 

k úspěšné obhajobě. 
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