
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomických věd 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta Dana FILIPOVÁ 
Téma práce Principy místního ekonomického rozvoje a jejich aplikace na úrovni obcí 
Cíl práce 
 
 

Charakteristika a zhodnocení vztahů a aktivit mezi spolupracující 
podnikatelskou sférou, místní samosprávou a dalšími místními uskupeními 
a analýza socioekonomických přínosů vzešlých z této spolupráce. 
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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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalantka se v práci zaměřila na analýzu spolupráce obce se subjekty, které se nacházejí na 
území obcí (soukromé podniky, organizace veřejného sektoru, občané), ale i mimo toto území 
(např. ostatní obce). Svoji práci tak strukturuje do tří kapitol, kdy nejprve vymezuje obec, její 
orgány a hospodaření. V další části se zaměřuje na podchycení základních principů rozvoje 
obcí. Poslední kapitola je již věnována vlastní analýze, která byla provedena na základě 
zpracovaného dotazníkového šetření. Výsledky šetření vyhodnocuje statistickou metodou 
korespondenční analýzy a pomocí koláčových grafů. 
U předložené práce je nutné vyzdvihnout provedené dotazníkové šetření, jehož 
prostřednictvím získává informace, které nejsou běžně dostupné. Za zmínku stojí také způsob 
vyhodnocení získaných dat prostřednictvím vícerozměrné statistické metody korespondenční 
analýzy. Tuto metodu je vhodné využívat zejména u rozsáhlých souborů dat uspořádaných do 
kontingenční tabulky. Návratnost dotazníků činila přes 22 %. S ohledem na počet oslovených 
obcí tak bylo do analýzy zařazeno 21 obcí.  



Výsledky šetření se vztahují spíše k popisu současného stavu. Analýza již není doplněna o 
návrhy a doporučení vlastní, nebo o doporučení vyplývající ze zkušeností zkoumaných obcí. 
 
Otázky do diskuze: 
Jakým způsobem by bylo možné v obci zapojit místní podniky do rozvojových aktivit? 
Případně, co tomu nejvíce brání? 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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