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l\ázev : Identifikace deteľminantů zahľanĺčních investic v Ceské republice

II. Cíl diplomové pľáce

Identiťrkace faktoru ovlivňujících příliv přímých za\lranl'ěních investic do ČR a stanovení
vlivu konkľétních faktoľti s vyuŽitím metody vícenásobné ľegľesní analýzy

m. obsahové zpracování

Diplomová práce je zpracovanána velmi dobľé úľovni. Teoretické vymezení tématu vprvní
části diplomové práce je podáno obsáhlým způsobem s využitím relevantních empiľických
studií. Je třeba ocenit, źe tato část je podána velmi přehledně a z pohledu oponenta i
velmi čtivě. Autoľka prokázala erudici ve Zpľacování velkého množství zdľojů a infoľmací'
aniž by utrpěla srozumitelnost celé ptáce (v teoretické části se správně vyhýbá subjektivním
hodnotĺcím soudům' ke kterým by prźĺce mohla svádět). Zde je nutno zdtľaznit, že téma
diplomové pľáce je vysoce aktuální a problematika vlivu a dopadů přímých zahľaničních
investic je předmětem ekonomických debat a studií jiŽ několik desítek let s často diametľálně
odlišnými (a někdy i vysoce subjektivními) závěry' které ovšem mají významný a nesporný
vliv na ľeálnou hospodářskou politiku jednotlivých politických reprezentací, jejichŽ
rozhodnutí v řadě případů určují stľuktuľální podobu české ekonomiky se všęmi pozitivními i
negativními dopady v dlouhodobém horizontu.
V pľaktické ěásti autorkaprokázala schopnost osvojení avyužití metody vícenásobné ľegľesní
analýzy zapoužiti kvalifikovaných determinantt/testovaných proměnných' Výsledky modelu
byly porovnány s ekonomickou teorií a studiemi a bylo pľovedeno odůvodněné rozdělení
faktoru na významné a nevýznamné. Ačkoli sama autoľka uvádí, Že výsledky vícenásobné
ľegresní analýzy se vztahují na ČR a období \et 1998-2075 ane|zę je tuďíž široce zobecňovat,
považujĺ její záxéry za prÍlkazné a splňující cíl pľáce.

IV. Foľmální náležitosti a úpľava
Autorka ve své diplomové práci dodržela veškeľé poŽađavky na formální náležitosti pľáce
včetně úpľavy. Vyzvednout je nutné zejména velmi bohatý seznam zdľojů, ze kterých byly
poznatky čerpány. Z ťormálního pohledu práce obsahuje dľobné ,,překlepy", u vybľaných
gľafrr by bylo vhodné z pohleđu uživateleloponenta doplnit, že se jedná o kumulované
hodnoty zace|é sledované období (viz' Graf 3, stľ'40, Grať 74, str.57).



V. Celkové zhodnocení pľáce a otázky k obhajobě

PředloŽená diplomová práce splňuje dle mého názoru obsahové i formální nároky na
diplomové práce kladené, nemám kni žádné zásadni připomínky a dopoľučuji ji k obhajobě
s navľženým hodnocením výborně-velmi dobře.

otázky k obhajobě

1) Na stľ'39 je uvedeno, že v ČR se nacházi cca 94,IoÁ objemu zahľan\ěních investic
zEvropy, největší podíl má Nizozemsko (24,10Á) _ co je do důvodem tak vysokého
objemu investic ztéto zęmě ?

2) Největší podíl kumulovaných zahraničních investic z pohledu odvětví je alokován ve
zptacovatelském průmyslu (32,9%) a ťtnančním a pojišt'ovacím sektoru (27,3o/o)'

Jaké jsou zźĺsadni negativní dopady této alokace? Uveďtę minimálně 2 a pŤípađně
uved'te Yáš názor na eliminacilomezenilřešenĺ těchto dopadů.

Čestně prohlašuji' že nejsem ve spřízněném vztahu k autorce diplomové práce.

V Pardubicích,20' 6. 201'7

Ing. Ladislav Valtľ, MBA
člen Rady Paľdubického kľaje


