
POSUDEK  

VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Podpora inovací ze strany Evropské unie 

Autor/ka: Jakub Linder 

  

Cíl práce: Zhodnotit systémy podpory inovací, které nabízí EU a to z pohledu 

strategického, institucionálního a finančního. 

 

A. Kriteriální hodnocení práce 

Kritérium výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

Splnění cíle   x  

Logické uspořádání kapitol (témat)  x   

Dodržení citačních pravidel  x   

Slohová a gramatická správnost   x  

Typografická správnost  x   

 

B. Slovní hodnocení práce 

Autor přistupoval ke zpracování bakalářské práce svědomitě. Práci pravidelně konzultoval. I 

přesto však existují ve zpracování tématu značné obsahové mezery. Podle mého názoru autor 

nevyužil značnou část potenciálu, již nabízelo zadané téma (zejména co do rozsahu systémů 

podpory inovací ze strany orgánů EU). 

 

Cíl bakalářské práce byl splněn zpracováním kapitoly č. 2 a 3. Zde autor vymezil jednotlivé 

formy či systémy podpory inovací z prostředků EU, rozdělil je v souladu se zadáním 

bakalářské práce na strategický, institucionální a finanční rámec. Jednotlivé rámce stručně 

charakterizoval a za pomoci běžně dostupných dat analyzoval. Hodnocení jsou poměrně 

prostá, argumentačně slabá, avšak účelu práce dostačující. Následně si autor vybral jednu 

z členských zemí EU – Českou republiku a stručně pojednal o aplikaci zmíněných rámců 

právě v ČR. Dodržel stejný logický postup, což považuji za pozitivní. Analýzy jsou 

provedeny na základě aktuálních dat. Opět podotýkám, že mohly být informačně vyčerpány 

daleko více. 

 

V závěru autor shrnuje poznatky získané zpracováním daného tématu. Nabízí zde zajímavý 

důkaz o nízké efektivnosti podpory inovací v EU – tedy ranking konkurenceschopnosti ČR za 

období od vstupu ČR do EU. Graf 12 podporuje mnohá z negativních hodnocení autora 

bakalářské práce. 

 

C. Otázky k diskusi 

V rámci obhajoby práce doporučuji položit tento dotaz: 

1. Negativně hodnotíte využití prostředků na podporu inovací v ČR v průběhu 

uplynulého programovacího období. Definujte návrhy na zlepšení, aby k této 

neefektivnosti nadále již nedocházelo. 

 

D. Závěr posouzení 

Na základě výše uvedeného hodnocení práce konstatuji, že posuzovaná práce splňuje 

požadavky kladené na práce tohoto typu a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 

klasifikovat velmi dobře minus. 
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