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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 

 
 
Autor:    Martin Flok  
 
Bakalářská práce:  Analýza efektivnosti vybrané průmyslové zóny v bruntálském regionu 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Martina Floka s názvem Analýza efektivnosti vybrané průmyslové 
zóny v bruntálském regionu, která obsahuje padesát tři stran bez příloh. Bakalářská práce 
zpracovává zajímavé a užitečné téma.  
 
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy efektivnosti vybrané průmyslové zóny 
v bruntálském regionu. Práce měla být zaměřena na podrobnou analýzu jednotlivých nákladů 
a výstupů, které plynou z existence a fungování vybrané průmyslové zóny.  
 
První kapitola se věnuje regionální politice, konkrétně zejména definicím. Je škoda, že se 
autor nepokusil o syntézu jednotlivých definic a případně mohl definovat společné znaky. 
Další text je kompilací vhodných zdrojů na již započaté téma. Vzhledem k charakteru textu se 
nedá očekávat vlastní pojetí a přínos.  
 
Další část práce je věnována nástrojům regionální politiky. Za pomoci vhodné literatury autor 
popisuje základní skupiny nástrojů, začíná obecnými historickými pojetími a končí 
konkrétními podobami nástrojů. Vytýkám nedostatečně široký popis nástrojů v kap. 2.2. 
Protože se jedná o stěžejní kapitolu práce, měla být zpracována z více zdrojů a zaměřena 
výhradně na nástroje ekonomického rozvoje, které přicházejí v úvahu pro ovlivňování 
regionálního rozvoje ve zvolené oblasti (Bruntálsko). 
 
Třetí kapitola je věnována průmyslovým zónám a to nejprve z teoretického pohledu, kde autor 
vychází ze správných a ověřených informačních zdrojů. Za pomoci informací z agentury 
CzechInvest provádí podrobnou charakteristiku zón a investiční infrastruktury. Kapitola čtvrtá 
je pak věnována charakteristice a představení konkrétní vybrané zóny na Bruntálsku. 
Specifické je zde to, že zóna byla vybudována již v sedmdesátých letech dvacátého století, 
což podstatně ovlivní následnou analýzu. 
 
V poslední části se autor věnuje provedení analýzy efektivnosti průmyslové zóny. Nejprve 
zjistil investice (náklady) na úpravu vybrané zóny, dále vyzískal dostupné informace o 
benefitech, za pomoci kterých provedl analýzu. Ta je poměrně jednoduchá, ale plně odpovídá 
zadání a požadavkům vedoucího práce. Vychází z maxima dostupných informačních zdrojů.  
 
Závěrem autor sumarizoval veškeré poznatky a výsledky analýzy. Je třeba konstatovat, že 
analýzu nebylo jednoduché zpracovat a to kvůli nedostatku validních informačních vstupů. 
Oceňuji snahu bakalanta o jejich získání a kreativní přístup, kterým je zajistil a analýzu 
následně provedl.  
 
Závěrečné hodnocení: 
V souladu s výše uvedeným konstatuji, že autor zpracoval přínosnou práci v rámci zadaného 
tématu, splnil vytčený cíl a proto: 
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potvrzuji, 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) Pojednejte o příčinách ekonomických problémů Bruntálského regionu, jež průmyslové 
zóny pomáhají řešit.  

2) V souladu s první otázkou doplňte, které další nástroje místního ekonomického 
rozvoje by bylo možné použít ke zlepšení ekonomického rozvoje regionu. 

 
 
V Pardubicích dne 2010-05-09 

 
 
 
 
 
 

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


