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Diplomová práce je rozdělena do čtyř navazujících kapitol. V teoretické části se autorka
zabývá nejdříve problematikou internacionalizace, v druhé kapitole pak investičním
pobídkám v kontextu automotive průmyslu v ČR. Oceňuji vazbu na problematiku FDI,
která je v podmínkách ČR a CEE velmi významná. Třetí kapitola představuje vybranou
firmu, Benteler, s.r.o., včetně problematiky investičních pobídek a profilu jednotlivých
závodů v regionu. Poslední kapitola se věnuje strategii podniku v kontextu rostoucího
významu elektromobily a hodnotí připravenost jednotlivých podniků v regionu na tento
trend. Oceňuji snahu o analýzu, mírně problematická se jeví aplikace pouze dvou
kritérií, technologické vybavenosti a materiálu. Toto je nicméně způsobeno dostupností
podnikem dodaných dat. Autorka v závěru dospěla k názoru, že pouze jeden ze závodů
není dostatečně připraven na nový trend. Je otázkou, nakolik to ale ovlivní jeho další
existenci, vzhledem k faktu, že i na konci další dekády budou ve výrobě stále převažovat
auta se spalovacími motory (viz, str. 72).
Cíl práce, vymezený v úvodu, byl nicméně splněn. Předkládaný text splňuje formální
požadavky vyžadované pro tento typ práce. Textu by nicméně neuškodila menší
syntaktická složitost, časté věty vedlejší a vsuvky jsou místy na úkor srozumitelnosti.
Text je doplněn rovněž grafy a tabulkami, které dokreslují analyzovanou problematiku.
Autorka čerpala při zpracování z více čtyřiceti zdrojů, vhodně pracuje i s citacemi.
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