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Cílem práce je popsat podnikatelské prostředí a faktory, které 
ovlivňují kvalitu podnikatelského prostředí a určit charakter 
ekonomické základny regionu, do kterého spadá MAS 
Železnohorský region. Dále je záměrem práce zhodnocení 
synergických efektů plynoucích z existence a fungování MAS 
Železnohorský region, pomocí dotazníkového šetření, jak z pohledu 
regionálních výrobců, tak i z pohledu ostatních podnikatelských 
subjektů, včetně faktorů ovlivňujících jejich podnikatelskou činnost 
na jejím území. 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. 
 

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 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: 
Na práci si cením jednak snahu o určení (byť hrubé) ekonomické báze hodnoceného regionu, 
jednak vlastní průzkum faktorů ovlivňujících jeho podnikatelské prostředí. Zpracované 
dotazníkové šetření bylo realizováno na základě požadavku zadavatele (MAS ŽHR), tomu 
odpovídá i jeho hloubka a rozsah. Ke škodě věci diplomantka podcenila práci se zahraniční 
literaturou. 
Kladu dvě otázky: 
1. Jaký vztah vnímáte mezi „ekonomickou bází regionu“ a „podnikatelskou“ a „znalostní 
bází“ v pojetí doc. Viturky? 
2. Jak byste roztřídila Vámi prezentované faktory ovlivňující podnikatelské prostředí 
z dotazníkového šetření na území MAS ŽHR do typologických skupin? 
 



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

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a. 
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