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Diplomová práce je věnována problémům relokace toků výrobků a služeb

v podmínkách globální ekonomické integrace. Práce (napsaná kultivovanou angličtinou)

obsahuje 84 stran , autor se odvolává na 43 titulů odborné literatury a další informační zdroje.

Výklad používá 20 tabulek a 13 grafických zobrazení.

Materiál práce je rozdělen do sedmi kapitol (včetně úvodu a závěrů). Pokouší se

rekapitulovat poznatky ekonomické teorie o chování firem, vedoucích k realokaci zdrojů

v globální ekonomice (2. kapitola). Jde zejména o "novou ekonomickou geografii", teorii

optimálního alokačního chování firmy (behavioral theory of finn) a poznatky regionální

ekonomie. 3. kapitola definuje základní pojmy a podrobněji rozebírá faktory , motivující relokaci

firem (nákladové, mzdové, kvalifikační, celkové podnikatelské prostředí). Zabývá se též efekty

relokace v hostitelské a hostující ekonomice. Dvě případové studie (přístup Německa k regionu

střední a východní Evropy a poznatky o relokaci francouzského zpracovatelského průmyslu)

obsahují 4. a 5. kapitola. Přínosem diplomanta je rozbor poznatků o vývoji přímých

zahraničních investic v České republice za období 1995 - 2005 (6. kapitola). Závěry autor uvádí

v 7. kapitole.

K práci mám tyto připomínky a náměty:

a) V teoretické části nejde autor příliš do hloubky. Popisuje jednotlivé přístupy bez toho,

že by se pokusilo formulaci testovatelných hypotéz, vycházejících z těchto přístupů.

b) Při rozboru toků FDI v České republice autor správně volí komparativní přístup

(porovnává situaci v ČR, Maďarsku, Polsko a SR), nevysvětluje však dostatečné příčiny

rozdílů v procesu FDI v těchto zemích. Zřejmě by práci prospěl statistický

(ekonometrický) model , v němž by na základě panelových dat autor odhadl intenzitu

vlivu jednotlivých faktorů (nákladových a institucionálních) na toky FDI a pokusil se o

interpretaci výsledků vysvětlení při vysvětlování rozdílů.

c) Postrádám informaci o relokaci českého kapitálu (FDI českých subjektů v zahraničí).

I když zřejmě v absolutních číslech jde o proces podstatně méně intenzivní než FDI

.flow in", trend by mohl být zajímavý.



d) Prosím uvést při obhajobě, zda početné a infonnativni tabulky a grafy vznikly

zpracováním údajů, uváděných jako zdroje, nebo byly plně převzaty z příslušných

zdrojů.

Předložená práce poskytuje kultivovan ým způsobem celou řadu užitečných informací, je

přehledně zpracována a má logickou strukturu, Autor prokázal dobrou orientaci v relevantní

odborné literatuře, schopnost zpracovat náročné téma v angličtině a zobecňovat jednotlivé

poznatky. Jako celek má však práce převážně deskriptivní charakter a nevyužila nabízející se

možnost pokusit se o hlubš í analýzu s využitím sofistikovanějších nástrojů. Vzhledem

k uvedeným skutečnostem navrhuji (za předpokladu úspěšné ústní obhajoby) klasifikovat

diplomovou práci Roberta Kellera jako

"velmi dobrou"
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