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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Název práce: Diferenciace institucionální kvality a konkurenceschopnost regionů Evropy  

Autor práce: Bc. Natálie Staňková   

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Diplomová práce tematicky zapadá do současných prací v geografii, kde je kvalita institucionálního 
prostředí stále více akcentována jako jeden z podstatných předpokladů regionálního rozvoje. 
Autorka získala přístup k zajímavé a svým způsobem unikátní databázi o veřejných zakázkách 
v evropských regionech a informace o veřejných zakázkách využila jako charakteristiku/znak 
institucionální kvality. Proto si kladla za cíl: a) Porovnat regionální prostorové rozdílnosti kvality 
institucionálního prostředí na základě vybraných kritérií hodnotící korupční riziko v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, b) analyzovat souvislosti mezi mírou korupce při zadávání veřejných zakázkách, 
kvalitou institucí a ekonomickou a inovační výkonností regionů Evropy a tím objasnit význam pro 
celkový rozvoj. K těmto cílům si autorka klade adekvátní geografické výzkumné otázky. 

 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

V rámci práce s literaturou autorka postupovala od diskuse základních konceptů a institucionálních 

teorií regionálního rozvoje, diskuse role institucí při usměrňování regionálního rozvoje až po 

parciální kapitoly věnující se rešerši literatury o korupci a veřejných zakázkách jako faktorům 

rozvoje. Oceňuji, že při práci s literaturou autorka pracovala velmi samostatně a pracovala i 

s nejnovějšími zahraničními články, ale současně neopomenula tradiční geografické i ekonomické 

práce věnující se institucím. Celá tato část práce s literaturou je vhodně strukturovaná a psaná 

kultivovaným jazykem.   

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Z metodického pohledu autorka pracovala se 196 regiony v Evropě v období 2009–2013. 

Geografické pokrytí i časové období bylo významně ovlivněno dostupností dat z databáze Tenders 

Electronic Daily vedené EU v rámci projektu DIGIWHIST. Databáze zahrnuje ukazatele o výkonu 

veřejných zadávacích řízení: počet zadaných zakázek, hodnota zadané zakázky, poměr zadávacích 

řízení s jedním účastníkem k celkovému počtu zakázek a index rizika korupce. 

Diplomová práce má silně kvantitativní charakter, kdy autorka v plně využívá uvedená data a 

v prvním kroku se soustředila na zjištění diferenciace rizika korupce z pohledu veřejných zakázek a 

soustředila se na mezistátní i vnitrostátní variabilitu a hledání základních prostorových pravidelností. 

V druhém kroku prostřednictvím korelační a regresní analýzy hledala asociace a vztahy mezi rizikem 

korupce ve veřejných zakázkách ekonomickou či inovační výkonností. Z metodického pohledu tedy 

práce aplikuje běžný postup v geografických analýzách (tj. hledání diferenciace a následně hledání 

vztahů a implikací). 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 
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Analytická část práce odpovídá na všechny stanovené otázky a ověřuje předpoklady práce. Slabší 

stránkou analytické části je značná popisnost a spíše omezená snaha interpretovat příčinné 

souvislosti a hlouběji vysvětlovat pravidelnosti, ale i specifika vybraných makroregionů v Evropě. To 

je důsledkem chybějícího času v závěrečné fázi zpracování práce a v důsledku toho byl menší prostor 

věnovaný interpretaci a obsahu dat.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěrech práce autorka shrnuje zjištění ze svého výzkumu a snaží se je zasadit do širšího kontextu 

celé tematiky, kdy diskutuje své výsledky s jinými pracemi hodnotící kvalitu institucionálního 

prostředí a ekonomickou výkonnost. Tímto způsobem postupně odpovídá je jednotlivé výzkumné 

otázky. V několika místech autorka spíše formulačně nešťastně zaměňuje termín korupce a 

potenciál/riziko pro korupci. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

V diplomové práci lze nalézt minimální množství překlepů. Stylistická úroveň některých vět a 

interpretací by mohla být na vyšší úrovni. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Natálie Staňková v průběhu magisterského studia delší dobu hledala téma diplomové práce, ale po 

nalezení a odsouhlasení tohoto téma musím konstatovat a ocenit vysokou samostatnost při 

zpracování.  Práce jednoznačně doplňuje existující odborné práce a rozšiřuje geografické poznání o 

významu institucionálního prostředí v regionálním rozvoji. Autorce nelze upřít obrovské zaujetí 

danou tematikou, ale časové zpoždění ovlivnilo hloubku analytické části (stylistika, deskripce). I 

přesto autorka zcela jistě naplnila vytčené cíle a práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

Otázky k obhajobě 
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