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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Daniela Vávrová 

Číslo studenta:  E15783 

Název diplomové práce:  Identifikace determinantů přímých zahraničních investic v České republice 

Cíl práce: Cílem práce je na základě dostupné literatury obecně vymezit možné faktory 
ovlivňující příliv přímých zahraničních investic do země a s využitím statistických 
metod identifikovat konkrétní faktory mající vliv na příliv přímých zahraničních 
investic do České republiky. 
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Ostatní připomínky k práci 
Předložená diplomová práce je zpracována na úrovni odpovídající požadavkům kladeným na tento druh 

prací. Diplomantka ke zpracování diplomové práce přistupovala zodpovědně a projevila zájem o danou 
problematiku, což dokládá i značné množství nejen české, ale také cizojazyčné literatury, které při zpracování 
práce prostudovala. Po formální stránce lze práci vytknout výskyt drobných překlepů, které se ani po 
několikanásobné korekci textu nepodařilo zcela odstranit. Rovněž tak argumentační schopnosti studentky jsou u 
některých tvrzení na nižší úrovni. 

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Je dle vašeho názoru systém investičních pobídek v České republice dlouhodobě udržitelný? Svoji 

odpověď zdůvodněte. 
2. Pohovořte stručně o možnostech řešení negativ PZI, která zmiňujete v kapitole 3.2? 

 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: velmi dobře 
 

V Pardubicích 21.7.2017 

Podpis  ..................................................................  


