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P O S U D E K  
V E D O U C Í H O    B A K A L Á Ř S K É     P R Á C E 

 
 
Autorka:   Kateřina ŠÁTKOVÁ  
 
Bakalářská práce:  Analýza systému podpory malých a středních podniků na Kolínsku 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Kateřiny Šátkové s názvem Analýza systému podpory malých a 
středních podniků na Kolínsku, která obsahuje sedmdesát číslovaných stran bez příloh. 
Bakalářská práce zpracovává zajímavé a užitečné téma.  
 
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy podpory malého a středního podnikání 
v Kolínském regionu. Dílčí cíle zahrnují charakteristiku malého a středního podnikání obecně, 
dále získání informací o systémech podpory malých a středních podniků (MSP) ve vybraném 
regionu a její subjektivní zhodnocení. 
 
První část práce je zaměřena na teoretický pohled na charakteristiku malého a středního 
podnikání. Autorka vychází z definice MSP, uvádí jejich historii a přináší zajímavou diskusi 
nad výhodami a nevýhodami těchto podniků. Celá kapitola má za cíl uvést čtenáře do 
problematiky malých a středních podniků. Je však svým rozsahem zbytečně nadhodnocena. 
Ke zpracování byla použita vhodná literatura. 
 
Další část rozpracovává systém podpory malého a středního podnikání v ČR. Autorka 
popisuje systém prostřednictvím legislativního rámce a dále institucí, které ji poskytují. 
Dělení organizací autorka definovala sama jako podklad pro praktickou analýzu. V této části 
jsou správně zmíněny i programy podpory MSP, které je možné získat v ČR. 
 
Zajímavým a správným pohledem na celou problematiku je rozdělení podpory podle úrovně, 
kde je poskytována. V rámci této části definuje a vyjmenovává jednotlivé formy a 
poskytovatele. 
 
Třetí část je věnována systému podpory přímo na Kolínsku. V souladu s provedeným 
teoretickým základem autorka provedla analýzu systému podpory v jednotlivých úrovních na 
Kolínsku. K získání informací a dat rešeršovala dostupné zdroje a oslovila jednotlivé 
poskytovatele. Její popis systému podpory se zdá být dostatečně komplexní a podrobný. Je 
škoda, že autorka nezpracovala podrobnější analýzu konkrétních forem podpory (zaměřila se 
pouze na zevrubnou charakteristiku). Dále chybí kvantifikace či konkrétní údaj o čerpání 
podpory ve vybraném odvětví. 
 
Závěry jsou sumarizovány v kap. 3.6. Výsledky jsou logicky seřazeny, tabulka č. 9 poskytuje 
konkrétní přehled organizací a podpor. 
 
Závěrečné hodnocení: 
Závěrem je třeba konstatovat, že autorka spolupracovala s vedoucím práce podle stanoveného 
harmonogramu, respektovala připomínky a doporučení. Práce však netrpí zásadními 
formálními závadami. 
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V souladu s výše uvedeným konstatuji, že autorka zpracovala přínosnou práci v rámci 
zadaného tématu, splnila vytčený cíl a proto: 
 
konstatuji, že posuzovaná bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a 
proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji klasifikačním stupněm výborně. 
 
V rámci diskuse nad BP navrhuji položit tyto dotazy: 

1) Kterou z úrovní, na které je poskytována podpora MSP, považujete za nejdůležitější? 
2) Charakterizujte postoj města Kolín k podpoře malých a středních podniků a uveďte, 

argumenty, které byste použila k jeho změně. 
 
 
V Pardubicích dne 2009-05-06 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 
vedoucí bakalářské práce 


