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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:   Jana DVOŘÁKOVÁ 
 
Bakalářská práce:  Analýza systému podpory malých a středních podniků 

v Broumovském regionu 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Jany Dvořákové s názvem Analýza systému podpory malých a 
středních podniků v Broumovském regionu, která obsahuje šedesát osm 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 Broumovsko, které patří mezi méně 
vyspělé části Královéhradeckého regionu.  
 
První část je věnována charakteristice malých a středních podniků, zejména jejich vymezení 
legislativnímu a podle některých renomovaných autorů. Tato část je poměrně dost poplatná 
použité literatuře, což by mohlo být redukováno použitím i některých dalších literárních 
zdrojů. Součástí této kapitoly je i pojednání o významu MSP. Tato část je zpracována velmi 
kvalitně a dává základní rámec pro další analýzy. Škoda jen opětovné poplatnosti použité 
literatury. 
 
Druhá kapitola je zaměřena na systém podpory malých a středních podniků. Systém je 
rozdělen podle základních rámců. Prvním je legislativní, který autorka vymezuje za pomocí 
platných zákonů a dalších právních předpisů, druhý je institucionální. Zde autorka vypočítává 
velké množství různých institucí a organizací, které v rámci analyzovaného systému poskytují 
různé formy podpory MSP. Tato část práce je zpracována kvalitně a jedinou výhradou je příliš 
široký záběr charakteristiky (měla by odpovídat zaměření práce a akcentovat aktivity 
jednotlivých organizací jen v rámci aktivit pro/s MSP). 
 
Další část je věnována již konkrétně MSP v Broumovsku. Nejprve jsou uvedeny základní 
socio ekonomické charakteristiky, které uvádějí problematiku. Dále následuje výčet 
charakteristik MSP v daném regionu. Analýzu systému autorka rozdělila podle jednotlivých 
úrovní, na kterých je možné podporu realizovat. V rámci každé úrovně na základě vlastních 
šetření uvádí možnosti podpory, tyto analyzuje jednoduchým deskriptivním aparátem a velmi 
jednoduše hodnotí. Domnívám se, že zvolený postup je pro bakalářskou práci dostatečný, 
avšak očekával bych více závěrů a hodnotících soudů.  
 
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. 
 
Závěrečné hodnocení: 
Závěrem je třeba konstatovat, že autorka spolupracovala s vedoucím práce podle stanoveného 
harmonogramu, respektovala připomínky a doporučení. Práce netrpí zásadními formálními 
závadami, občas se objevuje pravopisná chyba. 
 



Strana 2/2 

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) Doporučte konkrétní kroky, které by měl vykonat Královéhradecký kraj, aby podpořil 
MSP na svém území, zejména pak na Broumovsku. 

2) Definujte doporučení a kroky pro město Broumov, aby podpořilo rozvoj MSP a jejich 
pozitivní vliv na místní ekonomiku. 

 
 
V Pardubicích dne 2011-04-27 

 

 
 

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


