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Komparovat přístupy vybraných obcí při vytváření vhodného prostředí pro 
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aktivit pro ekonomiku a rozvojový potenciál obce. 
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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: 
Práce se snaží komparovat možnosti obcí při podpoře podnikatelských subjektů a vytváření 
podmínek pro jejich rozvoj na území obce. Tohoto cíle studentka dosahuje tím, že v pěti 
hlavních kapitolách nejprve charakterizuje municipální ekonomiku a její možnosti pro 
vytváření vhodného prostředí pro podnikání. Dále se zabývá jednotlivými formami podpory a 
nastiňuje dva přístupy, které lze použít pro zhodnocení kvality podnikatelského prostředí. Pro 
analýzu studentka využívá výsledků svého dotazníkového šetření, které bylo provedeno 
v rámci 56 obcí. Výsledky šetření studentka prezentuje prostřednictvím grafů a tabulek. 
Z výsledků dotazníkového šetření studentka vyvodila zpětné dopady podpory podnikání na 
vlastní rozvojový potenciál obce. Zjištěné dopady jsou spíše obecného charakteru. S ohledem 
na omezené možnosti, které se pojí s dotazníkovým šetřením, je určitá obecnost závěrů 
akceptovatelná. 
 



Otázky do diskuze: 
1) Dotazníkové šetření přineslo spíše obecné poznatky představitelů obcí o možných 

formách podpory podnikání a dopadech na obec. Bylo by možné v rámci diskuze 
nastínit konkrétní příklad podpory podnikání ve vybrané obci a zhodnotit 
prostřednictvím této obce dosažených efektů? 

2) Jaké mají obce (opět konkrétní příklad) zkušenosti s podnikatelskými subjekty při 
vzájemné spolupráci na rozvoji dané obce? 

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