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Otázky k obhajobě diplomové práce: 
Jaká konkrétní opatření by ze strany státu mohla exportním firmám pomoci? Jak 
v tomto případě mohou pomoci např. Krajské úřady? Porovnejte podporu v ČR 
s podporou v jiných státech EU.  
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Cílem této části je zjistit, v jaké míře české exportní společnosti využívají státní podporu  
exportu, zda mají dostatek informací o službách ze strany státu v oblasti podpory exportu 
a jakým  způsobem  tuto  podporu  vnímají. Autor si stanovuje tři hypotézy, které ověřuje 
výzkumem. Dotazníkové šetření poskytlo 81 odpovědí.  
 
Práce je členěna do čtyř kapitol, kdy diplomant přechází z velmi obecné teorie 
k zahraničnímu obchodu v České republice. Až poslední kapitola uvádí pro čtenáře nové 
informace. Na první pohled není zřejmá provázanost teorie a následného výzkumu ani 
autor tyto části nijak nepropojuje. Řada informací je převzata ze zdrojů starších než sedm 
let. 

 

 


