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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:   Lucie ROČKOVÁ 
 
Bakalářská práce:  Analýza systému podpory malých a středních podniků v Pardubickém 

regionu 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Lucie Ročkové s názvem Analýza systému podpory malých a 
středních podniků v Pardubickém regionu, která obsahuje šedesát devět číslovaných stran 
bez příloh. Bakalářská práce zpracovává zajímavé a užitečné téma.  
 
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy podpory malého a středního podnikání 
v pardubickém 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 diskusi nad výhodami a nevýhodami 
těchto podniků. Celá kapitola byla zpracována za pomoci dostupné literatury jako zdařilý 
kompilát. Je však svým rozsahem zbytečně nadhodnocena.  
 
Další část rozpracovává systém podpory malého a středního podnikání v ČR. Autorka 
popisuje systém prostřednictvím legislativního rámce a dále forem podpory. 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 Pardubicku. V souladu s provedeným 
teoretickým základem autorka provedla analýzu systému podpory v jednotlivých úrovních na 
Pardubicku. K získání informací a dat rešeršovala dostupné zdroje a oslovila jednotlivé 
poskytovatele. Je škoda, že autorka nevyřadila z podrobnějšího zpracování ty formy podpory, 
které nejsou zcela určeny pro MSP. Očekával bych, že analýza bude podrobnější a bude více 
zaměřena na malé a střední podniky. 
 
Závěry jsou sumarizovány v kap. 3.5. Výsledky jsou logicky seřazeny, tabulka č. 11 
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. 
 
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 velmi dobře. 
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V rámci diskuse nad BP navrhuji položit tyto dotazy: 
1) Uvádíte, že formou podpory MSP je i TechnoPark Pardubice. Mohla byste uvést, zda 

je v současné době nějaký MSP usídlen v TechnoParku? Pokud ano, tak uveďte výčet 
a předmět podnikání. 

2) Uveďte, jakým způsobem statutární město Pardubice podporuje vědu a výzkum a 
inovace v MSP na svém území (s odvoláním na údaje v tab. 11). 

 
 
V Pardubicích dne 2009-05-06 

 
 
 
 
 
 

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


