Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Petry Valuchové Formování regionálnmo

inovačního systému Zlínského kraje

Diplomová práce má 91 stran textu a 13 str. přílohy. Práce je doplněna obrázky a tabulkami.

Autorka si za téma zvolila velmi aktuální téma, kterým je analýza formování regionálních
inovačních systémů. Práce bezprostředně navazuje na práci Mgr. Petra Chládka, který se

obdobnému tématu věnoval, avšak na celonárodní úrovni bez ambicí hlouběji prozkoumat
jednotlivé regionální inovační systémy. Právě tuto mezeru se svou diplomovou prací rozhodla
vyplnit Petra Valuchová, která si za příklad formujícího se regionálního inovačního systému

vybrala Zlínský kraj . .Ačkoliv si diplomantka tento region vybrala nepochybně i z ohledem na
osobní znalost tohoto regionu jedná se o velmi vhodnou volbu. Zlínský kraj je totiž krajem,

který se tradičně vyznačoval vysokou podnikatelskou aktivitou, avšak během turbulentního
vývoje v posledních cca 20 letech do značné míry zaostal za očekáváním.

Práce má logickou strukturu, teoretická část je zpracována kvalitně a je opřena o
reprezentativní soubor převážně zahraniční literatury.

Po metodické stránce je práce výrazně kvalitativně orientována. Skládá se dvou dosti
odlišných částí. V první části empirické analýzy se autorka zaměřuje na zhodnocení

strategického dokumentu, kterým je Regionální inovační strategie Zlínského kraje, ve druhé
části pak provedla řadu detailních rozhovorů s klíčovými aktéry, kteří stáli u zrodu či se
podílejí (příp. nepodílejí) na její realizaci.

K práci vzhledem k průběžné intenzivní komunikaci již nemám další věcné připomínky.

Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, počet překlepů a fomulačních chyb je
nízký. Řazení citované literatury však není důsledně provedeno dle abecedy (Chládek).

Závěr:
Na práci oceňuji jak volbu tématu, tak i metodický přístup zvolený k jejímu zpracování.

Kladně je třeba hodnotit i závěr, kde autorka výstižně shrnuje rozpor mezi proklamativně
pouŽívaným konceptem a realitou a ukazuje, že formování RIS je dlouhým procesem.

Autorka prokázala mimořádně dobrou orientaci v problematice i schopnost samostatné
odborné práce. Práci proto doporučuji k úspěšné obhajobě.
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