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P O S U D E K  
V E D O U C Í H O    B A K A L Á Ř S K É     P R Á C E 

 
 
Autor:    Tomáš Hlaváček 
 
Bakalářská práce:  Vliv zahraničních investic na ekonomiku Zlínského kraje 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Tomáše Hlaváčka s názvem Vliv zahraničních investic na 
ekonomiku Zlínského kraje, která obsahuje padesát osm stran bez příloh. Bakalářská práce 
zpracovává zajímavé a užitečné téma.  
 
Cílem bakalářské práce je za pomoci ukazatelů analyzovat a zhodnotit vliv zahraniční investic 
na ekonomiku Zlínského kraje a na základě výsledků definovat doporučení a návrhy na 
zlepšení situace ve vybraném regionu. 
 
První kapitola se věnuje vymezení pojmu investice. Autor zcela správně začíná pojmem 
investice a dále je rozděluje na přímé a portfoliové. Dále se rozhodl zkoumat pouze vliv 
přímých zahraničních investic. Své rozhodnutí však nijak neodůvodnil. Dále za pomoci 
vhodné literatury zpracoval kvalitní rešerši týkající se forem a druhů přímých zahraničních 
investic.Text je spíše učebnicového rázu a poplatný použitým zdrojům. Žádný vlastní přínos 
nebyl zaznamenán. Mírně heterogenně působí kap. 1.4 Investiční pobídky – podle mého 
názoru v kontextu působí zbytečně. 
 
Další část práce je věnována determinantům vlivu zahraničních investic na regionální rozvoj. 
V kap. 2.1 sám definoval různé determinanty, které způsobují zahraniční investoři v regionu a 
tím ovlivňují jeho rozvoj. Determinanty seskupil do vhodných skupin. Tímto rozdělením si 
autor zpracoval teoretickou platformu své další analýzy. 
 
Třetí kapitola je věnována charakteristice Zlínského kraje, v rámci kterého provedl autor 
analýzu. V souladu se zacílením analýzy se věnuje výhradně důležitým ekonomicko 
sociálním faktům. Důležitou je i kap. 3.2, která se zaměřila na zahraniční investice ve 
vybraném kraji.  
 
V poslední části se autor věnuje provedení analýzy vybraných ukazatelů – determinantů 
regionálního rozvoje ve Zlínském kraji. Autor si pro zpracování vybral HDP, nezaměstnanost, 
produktivitu práce a míru investic. Neuvádí, proč si vybral právě tyto ukazatele. Další analýza 
je zpracována na základě dat z ČSÚ a je zpracována tzv. Hůlkovou metodou (viz str. 48). 
Vlastní přínos je v této části poměrně malý. Jednotlivá zjištění jsou dostatečně podložena 
výpočty. V souladu s cílem práce následuje i zhodnocení a návrhy autora. Zde autor uvádí své 
názory na podporu pozitivního působení investora v regionu. Zásadně však vytýkám, že tato 
zhodnocení a návrhy nevycházejí z bakalantovy analýzy. 
 
Závěrem je třeba podotknout, že práce obsahuje drobné chyby a typografické nepřesnosti.  
 
Závěrečné hodnocení: 
V souladu s výše uvedeným konstatuji, že autor zpracoval přínosnou práci v rámci zadaného 
tématu, splnil vytčený cíl a proto: 
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potvrzuji, že posuzovaná bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a 
proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji klasifikačním stupněm velmi dobře. 
 
V rámci diskuse nad BP navrhuji položit tyto dotazy: 

1) Prokažte za pomoci grafického aparátu obsaženého v BP, že lokalizované přímé 
zahraniční investice ve Zlínském kraji opravdu pozitivně ovlivňují regionální rozvoj.  

2) Zástupce jakého průmyslového odvětví byste po provedených analýzách doporučil pro 
Zlínský kraj? Svůj názor odůvodněte. 

 
 
V Pardubicích dne 2010-05-09 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 
vedoucí bakalářské práce 


