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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Diferenciace institucionální kvality a konkurenceschopnosti 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.)   

K hlavnímu cíli práce a stanoveným výzkumným otázkám mám pouze formulační výhrady, které ale 

nesnižují kvalitu celkového zpracování (zejména analytické části) diplomové práce. Určitý nesoulad 

spatřuji mezi názvem práce a jejím hlavním cílem, neboť název práce evokuje mnohem širší 

problematiku pro hodnocení ve vazbě na institucionální aspekty ovlivňující potenciál rozvoje 

regionů. Hlavní cíl práce je vymezen výrazně užší formou se záběrem na výskyt rizika korupce (navíc 

pouze ve vazbě na zadávání veřejných zakázek) jako faktoru/ukazatele institucionální kvality, 

konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti regionů. V případě výzkumných otázek (resp. i 

stanovených dílčích cílů) autorka práce mixuje podle mého názoru dvě odlišné tématiky, tj. riziko 

korupce a míru korupce, přičemž v analytické části se pracuje pouze s hodnocením rizika korupce, 

které je definováno podle různých kritérií otevřenosti výběrových řízení. Celkově ale rozumím 

hlavnímu záměru diplomantky a snaze poukázat na poměrně palčivý problém jednoho významného 

typu veřejných výdajů. 

 

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

Autorka práce staví teoretická východiska primárně na institucionálních přístupech v regionálním 

rozvoji, na které následně navazuje ve dvou specifických kapitolách tématikou korupce a dále 

korupce ve veřejných zakázkách. Oceňuji rozsah použité literatury a zdrojů, které autorka neopisuje, 

ale naopak dává do kontextu zvolené tématiky v diplomové práci. Teoretický rozbor regionálních 

inovačních systémů a Triple helix lze pochopit sice až po přečtení a pevné argumentaci autorky 

práce, nicméně v závěrech práce už s těmito teorémy dále hlouběji nepracuje, a proto doporučuji, 

aby při obhajobě byla věnována pozornost propojení právě zjištění v analytické části práce 

s postuláty výše uvedených teoretických přístupů. 

 

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

Metodika práce je postavena na hodnocení sekundárních dat týkajících se ukazatelů rizika korupce, 

inovační výkonnosti (regionální inovační zpravodaj), ekonomické výkonnosti (HDP), kvality 

institucionálního prostředí (index kvality veřejné správy), které následně autorka hodnotí 

prostřednictvím korelační analýzy a vizualizace dat prostřednictvím kartogramů. Zvolený metodický 

přístup i výběr dat je adekvátní a odpovídá logice diplomové práce. 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část je pečlivě zpracovaná a je evidentní snaha autorky práce jít do detailů hodnocených 

ukazatelů. Za menší problém lze považovat jen slabší provázanost na výše uvedené teoretické 

přístupy a některé výroky autorky práce, které jsou spíše sugestivní dojmologií a představují jen 

indicie ke korupci, kdy např. v kap. 6.1 (str. 40) je hodnocen podíl veřejných zakázek s jedním 

uchazečem ve sledovaných státech: „…menším zapojení podnikatelských subjektů v hospodářské 

soutěži, což může být známkou možné korupce…“. Fakticky se v diplomové práci hodnotí pouze 

faktory spojené s možností vyššího rizika výskytu korupce a formulačně jsou některé pasáže 

analytické části ne zcela vhodně koncipovány. 

 

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

Závěry práce jsou velmi detailní ve vazbě na cíl a zvolené výzkumné otázky, přičemž dle 

realizovaného metodického postupu považuji tyto části za zcela splněné. V závěrech práce bych 

uvítal větší pozornost provázání právě analytických zjištění s teoretickými přístupy, vč. vymezení 

potenciálních směrů dalšího možného výzkumu v této tématice. 

 

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 práce se jen zřídka objevují překlepy, některé názvy podkapitol nejsou stylisticky dobře 

postavené (např. kap. 5.1. Použité ukazatele pro hodnotící rizika korupce), nicméně celkově je práce 

velmi čtivá. Citace a odkazy na použité zdroje jsou standardní pro tento typ akademických prací. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Celkově považuji diplomovou práci za zdařilou, vybraná tématika je dost složitá na hodnocení i 

interpretaci, a proto lze považovat výhrady uvedené výše jako dílčí a nikoliv zásadní. Jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky navazují a jedinou významnější výhradou tudíž zůstává, že v závěrech práce 

není věnována dostatečná pozornost k provázání identifikovaných teorií / teoretických přístupů se 

zjištěními v analytické části.   

 

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

V rámci ústní obhajoby doporučuji věnovat pozornost následujícím otázkám/tématům: 

1) V návaznosti na zjištění v analytické části vysvětlete / argumentujte východiska a 

předpoklady teoretických přístupů regionálních inovačních systémů a Triple helix. 

2) V návaznosti na zjištění/závěr (str. 64), že „obecně lze tvrdit, že se zvyšujícím se rizikem 

korupce klesá hospodářská úroveň většiny regionů“, uveďte, jaké kroky by měly být učiněny 

v České republice, aby míra rizika korupce u nás výrazněji klesla. 

3) Korupce je jen dílčí část institucionálního prostředí. Podobně významný faktor může být 

problematika vymahatelnosti práva (viz např. i zmiňované komponenty indexu kvality 

veřejné správy v kap. 2.2.3) – jaké další faktory institucionálního prostředí lze považovat za 

významné na makroekonomické a mikroekonomické úrovni pro konkurenceschopnost a 

potenciál dalšího rozvoje regionů  

 

Datum: 7. 9. 2020  

Autor posudku: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.  

 

Podpis: 


