
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomických věd 
 

Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno diplomanta Bc. Soňa ONDRÁKOVÁ 
Téma práce Analýza exogenních a endogenních faktorů rozvoje regionu 
Cíl práce 
 
 

Analyzovat vybraný endogenní a exogenní faktor rozvoje regionu a 
zhodnotit jejich dopady na rozvoj regionu. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Lucie Sobotková, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Diplomantka pro dosažení svého cíle postupovala podle předem stanoveného plánu. Na jeho 
základě člení práci do čtyř hlavních částí. V práci jsou nejprve zmíněny obecné přístupy 
k regionu, regionálnímu rozvoji a faktorům, které rozvoj regionu umožňují. V souladu s cílem 
práce dělí autorka hlavní faktory podle jejich povahy na endogenní a exogenní. V tomto 
členění také provedla komparaci dopadů vybraných zástupců zmíněných faktorů v rámci 
regionu NUTS II Severovýchod. Aby mohla výsledky zobecnit, zkoumala v regionu 
Severovýchod statistické údaje zvolených ukazatelů za jednotlivé kraje Královéhradecký, 
Liberecký a Pardubický. Pro výsledné hodnocení dopadů vybraných faktorů endogenní a 
exogenní povahy zvolila diplomantka rozložený ukazatel HDP na obyvatele, který Evropská 
unie používá pro hodnocení konkurenceschopnosti regionů. Jako metoda hodnocení závislostí 
byla zvolena regresní a korelační analýza. Právě kombinace více statistických metod 
umožnila studentce zaujmout komplexnější pohled na dopady zkoumaných faktorů. 
Rozčlenění regionu soudržnosti na dílčí kraje dále umožnilo rozlišit jednoznačné a naopak 



neprůkazné dopady zkoumaných faktorů na jednotlivé zkoumané indikátory rozvoje 
(regionální konkurenceschopnosti). 
 
Otázky do diskuze: 

1. Podle jakých kritérií byly vytipovány statistické ukazatele, které reprezentují faktory 
exogenní a endogenní povahy? 

2. Jaké konkrétní faktory doporučujete u zkoumaných tří krajů podporovat (při 
zohlednění socioekonomického potenciálu těchto krajů), aby byl dopad na jejich 
rozvoj maximální? 

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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