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Charakterizovat jednotlivé formy podpory podnikání na národní, ale i 
místní úrovni. Dále posoudit nákladovou stránku jejich poskytování pro 
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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   

 
kritéria 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: 
Předložená práce se zabývá tématem, které je důležité jak pro podnikovou sféru, tak i pro 
instituce veřejného sektoru. Při řešení daného problému je potřebné zjistit nejen, nakolik 
veřejná podpora dopadne na příjemce podpory, ale důležitý je také samotný postup tohoto 
hodnocení. Diplomantka přistoupila k tématu iniciativně a snažila se zhodnotit dopady 
podpory několika na sebe navazujícími postupy hodnocení. Přitom kombinuje statistické 
propočty s finanční analýzou a dalšími analýzami ekonomického charakteru.  Výsledkem je 
velmi rozsáhlá analýza, která hodnotí danou podporu z několika doplňujících se úhlů. 
Za zmínku stojí také skutečnost, že práce je teoreticky ukotvena na rozsáhlé rešerši.  
 
Otázky do diskuze: 
1. V závěru práce se doporučuje vytvořit „investiční pásma“ (s. 82). Jakým způsobem by 

měla tato pásma zjednodušit poskytování investičních pobídek? 



2. V práci byla analyzována podpora formou slevy na dani. Jaké jsou nejčastější formy a 
v jaké oblasti jsou nejčastěji podporovány? 

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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