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otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Podobný r4ívoj elektromobiliý jako v Evropě lze dle Vás předpokládat i v Asii (str. 12). Můžete
vzhledem k diverzitě technologické úrovně napříč asijským kontinentem uvést příklad
konkrétních zemí?

2. V závěru práce uvádíte, cituji: ,,Z odborné literatury vyplynulq že názory na Ínvestiční pobídky
jsou velmi nejednotné a že exÍstuje mnoho odpůrců těchto pobídek.'' Můžete v tomto kontextu
uvést alespoň jednoho autora, kteý se přiklání k negativním dopadům investičních pobídek?

Práci doporučuji - nedeperuěrrii* k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře
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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zoracování tématu diolomantem:
Solnění cíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace oři zpracovánítématu x
Hloubka orovedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu oráce:
Přehlednost a looická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost ooužitvch oramenů x
Schopnost d i ploma nta zpracovat získa né podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu oráce:
Formální úprava práce (text, tabulkv, qrafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Autorka diplomové práce zvolila aktuáIní téma elektromobility v souvistosti
s internacionalizací podnikatelského prostředí. Anotace práce je v podstatě úvodem
k tématu, nicméně náležitosti jako představení cílů práce, jakym způsobem jsou
naplněny, či uvedení výsledků a závěrů v anotaci zcela chybí. Cíl práce je představen
v úvodu, a tedy: ,,zhodnotit vliv wývoje elektromobiliý působící na vybraný podnik a
zabývat se připraveností tohoto podniku čelit příchodu nového trendu (tj.
elektromobilaty) "' Termín ,.zabývat se'' dává velmi povrchní představu. Následující
teoretická část práce se skládá z témat internacionalizace a investičních pobídek se
zaměřením na automobilovrý průmysl.

Je otázkou, zda nebylo možné v práci uvést novější statistiky přímých zahraničních
investic za rok 2ot6, které jsou již dostupné.
Struktura práce je přehledná. Z hlediska stylistiky lze v práci naleznout drobné, ovšem
bohužel poměrně časté, nedostatky. Jedná se zejména o vedlejší a vložené věty, což
zhoršuje čitelnost práce. Dále by si autorka měla dát pozor na opakující se slovní obraty.

Připravenost tuzemslcých i zahraničních závodů zvoleného podniku je autorkou
hodnocena na základě v'ýrobkového portfolia a nejčastěji používaných materiá!ů při
současné výrobě. Z tohoto pohledu byl cíl práce splněn. Kladně hodnotím formulované
závéry a doporučení. Lze souhlasit s autorkou, že práce je zajímavým poětením na
zvolené téma.
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