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1. Identifikační údaje 

Název práce: Systém následné péče o investory – regionální srovnání 
 Autor práce:  Kateřina Dolečková 
 
2. Cíl práce 
Cílem diplomové práce je zhodnotit jednotlivé modely after-care a systém následné péče o 
investory a její využití v podmínkách vybraných regionů na území České republiky. 
 
3. Obsahové zpracování a přístup k řešení 
Autorka si zvolila téma následné péče o investory. Téma je aktuální, porovnání systémů 
následné péče v krajích ČR a následnou formulaci doporučení považuji za dostatečně náročné 
cíle. Práce je svou náročností spíše průměrná.   
Autorka postupuje logicky, nejprve definuje přímé zahraniční investice a jejich význam. 
Kapitolu nazvala poněkud nešťastně investice, věnuje se ale pouze přímým zahraničním 
investicím. Následnou péčí o investory se zabývá v další kapitole. Ta je velmi přehledná, 
obsahuje zhodnocení současného stavu v řešené oblasti. V kapitole tři jsou nejprve stručně 
charakterizovány vybrané kraje a dále je popsán systém následné péče o investory v těchto 
krajích. Veškeré údaje jsou prezentovány přehledně a jsou aktuální. Zhodnocení a vlastní 
doporučení autorka uvádí v kapitole čtyři, vychází přitom z výsledků získaných v předchozí 
části. Kapitola obsahuje spíše zhodnocení předchozí kapitoly, vlastních návrhů je málo. 
Autorka systémy následné péče v krajích kategorizuje na základě teoretických poznatků 
uvedených v kapitole 2. Jako hlavní nedostatek současných služeb následné péče o investory 
autorka uvádí nemožnost kvantifikace jejich efektů (nákladů a výnosů). S tímto názorem 
souhlasím. V závěru autorka uvádí další doporučení a vlastní zhodnocení. 
 
4. Formální náležitosti a úprava 
Práce je členěna logicky a přehledně. Obrázky, tabulky i přílohy jsou zpracovány 
v požadované kvalitě. Seznam použité literatury je v pořádku, počet a kvalita zdrojů je 
dostatečná. Doporučil bych vyvarovat se používání zkratek (PZI, InMP) a anglických 
ekvivalentů (After-care) v nadpisech. Dále např. zavedená zkratka TC HK není dále 
používána, obrázek 7 by se hodil spíše do přílohy. 
 
5. Hodnocení a otázky k obhajobě 
Diplomantka splnila cíle diplomové práce v plném rozsahu. V rámci obhajoby se vyjádřete, 
jakým konkrétním způsobem a za jakých předpokladů by bylo možné změřit finanční efekty 
následné péče o investory. 
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