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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

i. Zvolené téma je zajímavé a aktuální, výzkumná otázka je jasně formulovaná, 
zajímavá, lze ji označit za původní. 

ii. Teoreticko-metodologické ukotvení práce je poměrně omezené. Autor v teoretické 
části reprodukuje definici a charakteristiky přímých zahraničních investic (PZI). S 
výjimkou dvou odstavců zmiňujících determinanty odlevu PZI (s.12-13) – které 
navíc neuvádějí žádný zdroj - není teoretická část zásadně využita v dalším 
zpracování práce.  

iii. Autor v práci používá dostatečné množství vhodně zvolených zdrojů pro data o PZI 
na Slovensku, práci by však prospělo širší využití akademické literatury, které je 
relativně omezené. 

iv. v pořádku 
 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Autor v práci formuluje hypotézu, že odlev PZI způsobila především vládní politika vlády R. 
Fica a ve druhé řadě globální finanční krize. Tato hypotéza však v prácí není blíže 



odůvodněná. V úvodní teoretické části autor zmiňuje (bez uvedení zdroje) tři možné 
determinanty odlevu PZI, pro formulaci hypotéz ale volí bez dalšího vysvětlení pouze dva z 
nich. Všechny tři determinanty se pak opět objevují v analytické části / závěrech. Z 
formulace hypotézy, i prostoru věnovanému jednotlivým faktorům v textu je pak zřejmé, že 
autor je přesvědčen o zásadním významu vládní politiky pro příliv i odlev PZI. V tomto 
duchu interpretuje i vlastní analýzu - která poukazuje spíš na zásadní vliv globální 
ekonomické krize - když říká, že faktor vládní politiky nebyl sice jako klíčový potvrzen, ale 
může jít pouze o důsledek zvolené metody (sběr dat z veřejných prohlášení investujících 
společností). V duchu této interpretace pak věnuje faktoru jako jedinému i samostatnou 
závěrečnou kapitolu (kap. 4.5). 
 
V konečném důsledku tak autor dostatečně nezdůvodňuje svou hypotézu ani zvolenou 
metodu, a s výjimkou několika obecných vět o omezeních kvalitativního výzkumu (s.5) a 
možné autocenzuře při veřejných vyjádřeních (s.54/55) ani neinterpretuje závěry své 
analýzy vzhledem k možnostem a omezením své metody, což považuji za největší slabinu 
předložené práce.  

 
 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 
Autor v zásadě uvádí použitou literaturu jak v seznamu literatury v závěru práce tak v 
textu, práci by však prospělo omezení dlouhých nepřímých citací a důslednější uvádění 
zdrojů. V některých případech totiž není uvedení zdroje jasné, resp. chybí a lze se pouze 
dohadovat, že zdrojem je zdroj uvedený v předchozí části či odstavci (např. determinanty 
odlevu PZI, s. 13, výčet pozitivních a negativních dopadů PZI, s.13-15, negativa přijetí 
Eura na Slovensku, s. 40 apod.). 
Mnohé pasáže / podkapitoly jsou omezeny pouze na jeden zdroj, a to v i případech, kde je 
to zjevně nedostatečné. Např. po několika stránkách popisu reforem první Dzurindovy 
vlády (kap. 2.3.2), převzatých z knihy jednoho z hlavních reformních ministrů této vlády 
(Mikloš), následuje pouze stručné a nijak dále nepodložené tvrzení že "Význam tejto 
reformy a reformy daní pre PZI na Slovensku sa prejavil v ich príleve takmer okamžite po 
prijatí týchto reformných zákonov". (s.26) 

 
 

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 
v pořádku 

 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 
Čestné prohlášení k práci neobsahuje prohlášení, že práce nebyla využita k získání jiného 
titulu. Práce také neobsahuje resumé, pouze velmi krátkou úvodní anotaci. 

 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 



zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práce odpovídá požadavkům kladným na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. Lze 
ocenit, že práce se věnuje aktuálnímu tématu. Za největší slabinu práce považuji uvedené 
teoretické a metodologické nedostatky. 

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 
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