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

regionu 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Filipa Boušky s názvem Analýza systému podpory malých a 
středních podniků v pardubickém regionu, která obsahuje padesát osm stran bez příloh. 
Bakalářská práce zpracovává zajímavé a užitečné téma.  
 
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy systému podpory malých a středních podniků 
v pardubickém regionu. Analýza má vyplývat z praktických poznatků, které si bakalant musí 
zjistit u jednotlivých orgánů a institucí, které mohou poskytovat podporu MSP ve vybraném 
kraji.  
 
První kapitola se věnuje charakteristice malých a středních podniků, které jsou předmětné této 
práci. Při kompilaci vychází bakalant z aktuální a správné literatury, uvádí definice MPS, dále 
pak historický vývoj a význam malých a středních podniků. Tuto skupinu podniků považuje 
za velmi důležitou součást podnikatelského sektoru a uvádí k tomuto tvrzení o důkazy 
z dostupné literatury.  
 
Další část práce je věnována samotnému systému podpory malých a středních podniků. 
Nejprve popisuje instituce, které podporují MSP a to jak z veřejného neziskového, tak 
ziskového sektoru a dále pak instituce soukromé ziskové. V kap. 2.3 uvádí druhy jednotlivých 
podpor MPS. Podle zadání této BP zpracoval systemizaci podpory podle institucionálních 
úrovní – tedy národní, regionální a místní. Bakalant vůbec nezmínil možnou podporu MSP na 
nadnárodní úrovni, což vytýkám. 
 
Třetí kapitola je věnována pardubickému regionu, za který bakalant považuje Pardubický kraj. 
Bakalant vychází z dostupných zdrojů a rekapituluje ekonomickou a sociální situaci tohoto 
kraje.  
 
V poslední čtvrté kapitole se autor věnuje provedení analýzy. Vychází z maxima dostupných 
informačních zdrojů a v souladu s teoretickým rozpracováním provádí analýzu v jednotlivých 
úrovních institucionálního rámce pro její poskytování. Analýza neobsahuje mnoho 
kvantitativních dat ve vztahu k výstupům systému podpory, je pouze jednoduchou deskripcí. 
Bakalant zjistil, že se v Pardubickém kraji poskytuje určitá forma podpory MSP a tu 
dostatečně popsal. O jejím využití však nehovoří vůbec, což vytýkám. Závěry, ke kterým 
dochází, nejsou dostatečně podložené a podle mého názoru nevycházejí z provedené analýzy. 
 
Závěrečné hodnocení: 
V souladu s výše uvedeným konstatuji, že autor zpracoval přínosnou práci v rámci zadaného 
tématu, z větší části splnil vytčený cíl a proto: 
 
potvrzuji, 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) Uveďte, které z forem podpory MSP poskytovaných v Pardubickém kraji jsou podle 
Vašeho názoru nejúčinnější. Jak je možné analyzovat účinnost, resp. efektivnost? 

2) Existují nějaké bariéry, které musí MSP překonat, aby mohly čerpat podporu? Došel 
jste k nějakým konkrétním zjištěním? 

 
 
V Pardubicích dne 2010-05-10 

 
 
 
 
 
 

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


