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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. téma je zajímavé, aktuální; výzkumná otázka jednoduchá, přesná, adekvátní; 
hypotéza logická; jedná se o původní ideu 

ii. teoretická část se týká pouze ekonomické roviny FDI, ačkoliv diplomant sám říká, že 
FDI mají své dopady ve třech dimenzích, a to ekonomické, sociální a politické; byla 
zvolena kvalitativní analýza při využití kvantitativních dat a textové analýzy 
vybraných slovenských periodik  

iii. k takto úzce zaměřenému tématu odpovídá i výběr zdrojů 
iv. bez připomínek 

 
 

 
 

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); 
 

• struktura práce je logická, přehledná; argumentace diplomanta na základě širšího 
kontextu ekonomického vývoje Slovenska, jeho hospodářských reforem a přímé 
spojitosti s vývojem FDI  

• hypotéza potvrzena nebyla beze zbytku, protože z provedené analýzy vyplývá, že 



hlavním důvodem pro odchod investorů ze Slovenska byla globální hospodářská 
krize a již ne tolik politické změny na Slovensku 

• zároveň ale diplomant dodatečně identifikoval i tři další faktory odlivu FDI – příliš 
silnou měnu, firemní strategie (a změny hospodářské politiky vlády) a technickou 
zastaralost firem 

• právě u toho třetího faktoru – technologického zaostávání slovenských firem – mám 
ale pochybnosti, že by to byla pro investory nová skutečnost tak, aby se na jejím 
základě rozhodli odejít ze Slovenska 

 
 

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

 
bez připomínek 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

bez připomínek 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 
bez připomínek 
 

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

1. Není argument technické zastaralosti pouze zástupným důvodem pro odchod 
investorů? Již při zvažování investic musí investor znát technické parametry firmy, 
do níž míní kapitálově vstoupit. Kromě toho – diferencoval jste mezi investicemi 
typu greenfield a brownfield? 

2.  Došlo opravdu tak výrazně k posílení sociálních garancí za Ficovy vlády 2006-2010, 
tzn. z hlediska investorů k růstu celkových nákladů, aby to mohlo vést o odlivu FDI? 

 
 

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]); 
 

 
práci doporučuji 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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