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nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
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kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Autor diplomové práce si zvolil téma průmyslových klastrů. Jedná se o téma zajímavé  

a vzhledem k pozitivním dopadům existence klastrů na ekonomiku regionu, v němž se 

vyskytují, rovněž téma aktuální. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit průmyslové klastry existující v současné době na území 

České republiky ve smyslu jejich významu pro ekonomiku. Dále analyzovat podporu těchto 

klastrů z veřejných financí a zhodnotit efektivitu tohoto typu financování.  

Diplomovou práci autor započal kapitolou zaměřenou na regionální politiku, její cíle  

a nástroje. V rámci druhé kapitoly již autor představuje vývoj klastrových teorií a zaměřuje se 

na vymezení klastrů, jeho znaků a prostředí pro jejich efektivní fungování. V rámci této 



kapitoly vnímám ne zcela využitý prostor pro hlubší rozbor znaků tzv. Porteriánského klastru, 

který je s ohledem na cíl práce stěžejní. Třetí kapitola je věnována typologii a vývoji klastrů. 

Ve čtvrté kapitole se diplomant zabývá zdroji financování klastrů. Pozornost je zaměřena 

využívání veřejných finančních prostředků včetně financování z prostředků Evropských 

strukturálních a investičních fondů. Diplomant v rámci kapitoly uvádí rozsáhlý přehled 

klastrových projektů, jež vznikly v rámci jednotlivých programovacích období. Obsahem 

závěrečné kapitoly práce je poměrně zajímavé zhodnocení efektivnosti veřejného financování 

klastrů na základě životnosti podpořeného klastru.  

Diplomová práce je členěna přehledně a její části na sebe logicky navazují. Obrázky, tabulky  

i přílohy práce jsou zpracovány v požadované kvalitě a účelně doplňují provedenou analýzu. 

Oceňuji plynulé provázání teoretických východisek zvolené problematiky s aplikační částí 

práce.  

Na základě výše uvedeného hodnocení práce diplomovou práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře. 

 

V rámci diskuse nad DP doporučuji položit následující otázku: Vyhodnoťte, kolik tzv. 

Porteriánských průmyslových klastrů v ČR v současné době existuje. Které porteriánské 

znaky české klastry nejčastěji nenaplňují? 

 

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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