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(uzavření rukopisu)

Diplomová práce (dále jen DP) je zpracována na aktuální, zajímavé a přínosné téma

souvztažnosti podnikání, inovací a regionálního rozvoje. Autor se zabývá nejenom podstatou 

regionálního rozvoje, ale zejména přínosem inovačního podnikání k ekonomickému růstu a 

sociálnímu rozvoji regionů. Zvláštní pozornost věnuje institucionálním problémům rozvoje 

regionů a lokalit,

Diplomová práce má celkový rozsah 125 stran, vlastní práce má 91 stran (zbytek 

rozsahu práce tvoří přílohy DP). DP má logickou strukturu, je členěna na úvod, pět kapitol a 

závěr. DP obsahuje citace, poznámkový aparát i seznam použitých zdrojů. Práce dále 

obsahuje také rozsáhlé přílohy, jež jsou členěny do čtyř segmentů a ty jsou přehledně 

uspořádány podle příslušnosti k jednotlivým kapitolám DP.

Autor DP důsledně pracuje s prameny. Z hlediska metodologického jsou v DP využity 

metody: deskriptivní, analytická, systematická a komparativní. Pozitivní je, že autor v práci 

využívá interdisciplinární přístupy. Práce je přehledná a srozumitelná. Drobným nedostatkem 

je, že stránkování DP začíná až obsahem DP.

DP je obsahově zpracována na velmi dobré úrovni s přihlédnutím k náročnosti 

zpracovávaného tématu a zaměření práce.

Úvod DP je zaměřen především na stanovení hlavního cíle práce, kterým je: „…popis 

vlivu inovativního podnikání na rozvoj regionů z hlediska dlouhodobé udržitelné 

konkurenceschopnosti a úspěšného hospodářského vývoje.“ (str. 2), ale autor se návazně 

věnuje stanovení dvou výzkumných hypotéz, které sledují myšlenku, zda inovativní 

podnikatelské chování je ovlivněno prostředím regionu. Dále se autor DP také zaměřil na 

objasnění důvodů souvisejících s volbou tématu DP. Součástí úvodu DP je i komentář autora 

ke struktuře práce.

První kapitola „Principy regionálního rozvoje a podnikání“ je orientována na nástin 

bazických problémů, jež souvisí s regionálním rozvojem a podnikáním.  Diplomant věnuje 

pozornost náčrtu základů evropské strategie  rozvoje konkurenceschopnosti podnikání, 

zejména strategii „Evropa 2020 – Evropská strategie růstu“. Dále autor DP se zabývá 

vymezením klíčových pojmů, tj. zejména podnikání, podnik, podnikatel, firma, ale i 

konkurenceschopnost, inovace a inovační podnikání, definice regionu a regionalistiky, 
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charakteristika regionální a prostorové ekonomie, ale také regionální politiky, jakož i 

základních teoretických východisek: teorie lokalizace a teorie pólů růstu.

Druhá kapitola „Institucionální podpora regionálního rozvoje“ je zaměřena jak na 

hlavní nástroje regionálního rozvoje, tak i na aplikace strukturálních fondů v ČR v letech 

1995 až 2020. 

Třetí kapitola „Strategie inovativního podnikání“, která tvoří meritum DP, je 

orientována na inovace a inovační podnikání, jak v EU, tak v ČR. Diplomant se zaměřil na: 

národní inovační strategii, využití strukturálních fondů, regionální rozvojové strategie a 

inovativní podnikání (předpoklady a produkty).

Čtvrtá kapitola „Dotace jako externalita regionálního rozvoje“ je věnována 

především problematice „regionálního paradoxu“, jeho řešení, tj. kdy tento stav chápeme 

jako systémové selhání a kdy jako projev konkrétní formy selhání trhu – externality.

Pátá kapitola „Moravskoslezský kraj“ má formu případové studie, v které se autor DP 

věnuje především transformaci uvedeného regionu, který byl původně regionem 

s technologicky zaostávajícím průmyslem a oblastmi postavenými na získávání surovin,

v region metropolitní. Základem je transformace tradičních odvětví. – především těžkého a 

těžebního průmyslu.

V závěru DP autor jednak provedl shrnutí celé DP a zároveň však dospěl ke 

konkrétním a samostatně vyvozeným závěrům, na základě nichž lze konstatovat, že cíle práce 

byly naplněny, včetně řešení, resp. potvrzení výzkumných hypotéz, které si diplomant 

v úvodu DP vytyčil.

Celkové lze DP označit za velmi zdařilou, i když se autor občas dopouští drobných

zjednodušení, což však u tak rozsáhlé a odborně náročné tématiky souvisí i s možnostmi 

rozsahu DP.

DP byla podrobena kontrole v systému Theses. cz.

Závěr:

Předloženou DP pana Jiřího Peťury na téma „Podnikání, inovace a regionální rozvoj“

celkově hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji ji k ústní obhajobě.

Návrh hodnocení: výborně až velmi dobře

V průběhu ústní obhajoby DP žádám diplomanta, aby odpověděl na tyto otázky:

1. Uveďte příklady programových dokumentů, které se týkají problematiky 

„udržitelného rozvoje“ a to i v podmínkách národních regionů a jsou ve své podstatě 

globálního charakteru (příkladem mohou být dokumenty OSN, např. Agenda 2030, 

nebo dokumenty Kulatého stolu v Caux z roku 2015 apod.).

2. Stručně objasněte „problematické vztahy“ regionální a strukturální politiky na 

regionální či lokální úrovni.

3. Zhodnoťte, průběh transformace Moravskoslezského kaje na metropolitní, resp. 

fragmentovaný region z hlediska institucionálního, ekonomického i sociálního, 
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případně tento proces porovnejte s podobným procesem, který probíhá i v Libereckém 

kraji. 

V Praze dne 3. ledna 2016

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.


