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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:   Šárka KAFKOVÁ 
 
Bakalářská práce:  Analýza systému podpory malých a středních podniků v pardubickém 

regionu 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Šárky Kafkové s názvem Analýza systému podpory malých a 
středních podniků v pardubickém regionu, která obsahuje šedesát sedm číslovaných stran 
bez příloh. Bakalářská práce zpracovává zajímavé a užitečné téma.  
 
Cílem bakalářské práce je analyzovat systém podpory malých a středních podniků ve 
vybraném regionu. Autorka si vybrala pro zpracování Pardubicko (bývalý okres Pardubice). 
 
První část je věnována charakteristice malých a středních podniků, zejména klasifikace MSP a 
to podle různých autorů a zdrojů. Dále se autorka věnuje výhodám a nevýhodám MSP. Ty 
jsou zpracovány na základě literatury, což je na vyznění textu významně poznat. Očekával 
bych větší vlastní přínos autorky při zpracování této kapitoly.  Kap. 1.3 a násl. popisuje 
význam MSP v ekonomice. Zde je akcentován vývoj malého a středního podnikání a to 
v období 1999 - 2009. 
 
Druhá kapitola je zaměřena na systém podpory malých a středních podniků v ČR. Hned 
v počátku kapitoly autorka připouští, že se v mnoha případech jedná o veřejnou podporu 
definovanou coby zakázaný prvek tržního prostředí. Systém je rozdělen podle základních 
úrovní, kde je poskytována podpora MSP. První úroveň je národní a zde autorka vymezuje jak 
legislativní rámec, tak institucionální a finanční. Tato část je zpracována precizně za pomoci 
vhodné literatury a zdrojů. Dále se autorka věnuje regionální úrovni, kde v podobné struktuře 
akcentuje zejména vliv samosprávných krajů a dalších krajských institucí ovlivňujících MSP. 
Poslední část je věnována místní úrovni. Zde jsou uváděny také různé instituce, ovšem jen 
málo z nich poskytuje faktickou významnou podporu MSP. Vytýkám, že se autorka nechala 
ovlivnit literaturou a nezahrnula do výčtu i další organizace působící na místní úrovni a 
poskytující podporu MSP. 
 
Další část je věnována již konkrétně MSP na Pardubicku. Nejprve jsou uvedeny základní 
socio ekonomické charakteristiky, které uvádějí problematiku. Další analýza je provedena 
podle dříve použitého rámce – tedy úrovní, na nichž je podpora poskytována. Autorka v rámci 
splnění cíle uvádí konkrétní podpory, které jsou nabízeny nebo realizovány v rámci podpory 
MSP. Na místní úrovni autorka uvádí poměrně malý vliv st. města Pardubice a omezuje se 
pouze na průmyslovou zónu. Tímto závěrem si nejsem jistý. 
 
V poslední části autorka sumarizuje výsledky a to zejména kvantitativním způsobem. Opět 
bych očekával i kvalitativní zhodnocení, alespoň za pomoci vlastních hodnotících soudů a 
úvah. 
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Závěrečné hodnocení: 
Závěrem je třeba konstatovat, že autorka spolupracovala s vedoucím práce podle stanoveného 
harmonogramu, respektovala připomínky a doporučení. Práce 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 výborně mínus. 
 
V rámci diskuse nad BP navrhuji položit tyto dotazy: 

1) Uveďte výčet dalších (mimo v BP uvedených) organizací a institucí, které na místní 
úrovni poskytují nebo mohou poskytovat podporu MSP v pardubickém regionu. 

2) V analýz vyplývá, že st. město Pardubice neposkytuje téměř žádné formy podpory 
MSP. Uveďte tedy, které konkrétní formy podpory by mohlo město poskytovat (jak 
finanční, tak nefinanční). 

 
 
V Pardubicích dne 2011-04-27 

 

 
 

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


