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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou regionálních inovačních systémů, 

konkrétně metodami hodnocení těchto systémů. Hlavním cílem práce pak je navrhnout 

způsob, jak lze hodnotit regionální inovační systémy z hlediska efektivnosti a tento návrh 

ověřit praktickou aplikací na vybraném regionu. 

 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá obecným vymezením 

strategického plánování a programování. Druhá kapitola přináší teoretický koncept 

inovačního systému, a to jak na národní, ale především na regionální úrovni. Ve třetí kapitole 

jsou analyzovány inovační strategie v podmínkách České republiky. Poslední kapitola se 

zaměřuje na hodnocení efektivnosti regionálního inovačního systému konkrétního kraje, 

kterým je kraj Moravskoslezský. Tato kapitola je tedy stěžejní pro splnění cíle práce. 

 

Autorka v práci prokázala kvalitní práci s literaturou, včetně zahraniční, po formální stránce 

nemám k práci žádné větší připomínky, stylisticky je práce také na vysoké úrovni. K formální 

stránce mám snad jen jednu drobnou výtku – na konec odrážek je obvyklé psát nějaké 

interpunkční znaménko. Jedná se však pouze o detail, který v žádném případě nesnižuje 

celkový dojem z velice kvalitní práce. Další drobnou výtkou je skutečnost, že diplomantka v 

práci analyzuje pouze jeden kraj, nicméně s ohledem na rozsah diplomové práce by 

pravděpodobně hlubší analýza jiného kraje ani možná nebyla. 

 

Celkově považuji práci za velice zdařilou a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

klasifikačním stupněm výborně. 

 

V rámci diskuse by se diplomantka mohla vyjádřit k následujícím námětům: 

 

1) Autorka v práci několikrát zmiňuje termín klastr. V rámci diskuse by mohla vysvětlit 

teoretický rozdíl mezi klastrem a klastrovou iniciativou. 

 

2) V grafu č. 6 na straně 76 autorka uvádí, že ačkoliv celková suma podnikatelských výdajů 

na VaV v MSK roste, jejich podíl na celkových výdajích na VaV v tomto kraji klesá, a to 

především mezi roky 2010 a 2011, ačkoliv právě v tomto období je celorepublikový trend 



opačný. V rámci diskuse by mohla diplomantka uvést svůj názor, čím je tato situace 

způsobena, a také nějaká doporučení na případné zlepšení. 
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