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Diplomová práce se zabývá problematikou vzájemných vztahů mezi vlivem malých a středních 

podniků na zvýšení životní úrovně v obci a účinností dopadu místního ekonomického rozvoje na 

výkonnost těchto podniků.  

Práce je zpracována v rozsahu 100 stran textu včetně příloh a je rozdělena do 11 částí, které dle zadání 

diplomové práce obsahují: 

- charakteristiku obce a vymezení malého a středního podnikání, 

- místo podnikatelských subjektů v zajišťování rozvojových cílů obcí, 

- analýzu vztahů mezi podniky a obcemi ve vybraných obcích, 

- zhodnocení dopadů vzájemného působení zkoumaných subjektů. 

 

V úvodu práce se autorka věnuje části zákonu 128/2000 Sb. o obcích a zabývá se postavením obcí, 

vymezuje pojmy malé a střední podnikání a popisuje význam malých a středních podniků v EU. Dále 

charakterizuje formy spolupráce obce s malými a středními podniky a zabývá se základními faktory 

lokalizace podniků. Následující kapitoly se zaměřují na definování pojmů podnikatelské inkubátory, 

veřejná podpora nebo např. investiční pobídky. Teoretickou část uzavírá kapitola o podpoře malých a 

středních podniků v evropském prostoru. 

Tato teoretická část práce je zpracována přehledně, v dostatečném rozsahu a s přihlédnutím k cílům 

práce splňuje účel.  

 

Praktická část je logicky uspořádána od charakteristiky zvoleného kraje, přes navržení způsobu sběru 

dat (dotazníkové šetření), sestavení dotazníku pro obce a dotazníku pro firmy, pečlivého vyhodnocení 

jednotlivých otázek a zobrazení výsledků v tabulkové a grafické podobě, až po vyhodnocení míry 

spolupráce obcí s místními podniky. Toto vyhodnocení autorka prováděla v programu Clementaine 

SPSS prostřednictvím shlukové analýzy zobrazené v algoritmu K-Means. 



Autorka při řešení diplomové práce splnila zadání po stránce teoretické i praktické a předvedla 

schopnost samostatně řešit zadané téma. Po formální stránce je práce vyhovující. Vhodně a 

v dostatečné míře byla též zvolena použitá literatura. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 

 

- výborně - 

 

 

 

Ing. Simona Vosáhlová 

Kiekert-CS, s.r.o., Přelouč 

 

V Přelouči, dne 31.05.2011  

 

 


