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Cílem práce diplomanta vymezeném v úvodu práce byl „popis vlivu inovativního 
podnikání na rozvoj regionů z hlediska dlouhodobé udržitelné konkurenceschopnosti a 
úspěšného hospodářského vývoje.“ Přičemž autor dále v úvodu doplnil, že „… v kontextu 
vývoje hospodářské politiky Evropské unie a České republiky se pokusím komparativní 
metodou analyzovat východiska a směřování regionální politiky založené na transformaci 
těžkého průmyslu v moderní strukturovaný systém podnikání.“

Podle mého názoru diplomant tento cíl v podstatě splnil. Práci strukturoval tak, že 
v úvodu logicky a systematicky vymezil nejprve používané pojmy (podnik, podnikání, 
konkurenceschopnost, region či regionální politika). Následně popsal autor vlastní 
institucionální rámec podpory, resp. zajištění možností regionálního rozvoje. Diplomant 
dále vymezil v základních rysech i kontext strukturálních fondů v systému inovativní 
strategie ČR a krátce se věnoval i dotačním příležitostem v kontextu jejich působení jako 
externalit regionálního rozvoje. Závěrečná část práce pak věnována analýze
Moravskoslezského kraje právě z pohledu rozvoje, podpory a zajištění příznivého 
prostředí pro inovace.

Jedná se o téma poměrně málo rozebírané a posuzovaná diplomová práce je proto 
podle mého názoru přínosná. Jedná se o téma, které je náročné jak na znalosti 
ekonomických (v tomto případě neustále se měnících) souvislostí, tak na znalosti 
právních institutů, konceptů a vlastní právní úpravy.

Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci, 
abstrakci, indukci, syntézu i analýzu.

Práce podává podle mého názoru logický přehled zkoumané problematiky. Svým 
rozsahem – 67 stran psaného textu – diplomová práce bohatě splňuje normovaný 
minimální rozsah.
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Úprava diplomové práce je provedena na požadované úrovni, stejně jako 
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. Citace jsou přehledné a jsou provedeny 
na požadované úrovni. Práci bych vytkl snad jen drobné překlepy (na str. 27 nebo str. 35 
chybí uvedení, že se jedná o sbírku zákonů).

Otázka k zodpovězení:

Na základě jakých kritérií došlo na k oddělení hodnocení Středočeského kraje (1. 
shluk), krajů Jihomoravského a Moravskoslezského (2. shluk) a kraje 
Karlovarského (3. shluk) od ostatních devíti krajů při posuzování regionálních 
inovačních paradoxů?

Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po formální stránce, kde práci 
hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na vhodné grafické úrovni, i po stránce obsahové, 
doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit práci v případě zodpovězení doplňujících 
otázek, jako výbornou.

V Praze dne 28. prosince 2015
                                                       

                 …………….……………………………………
            JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.




