POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Analýza obchodních společnosti ve vlastnictví obcí a měst v České republice
Kryštof Benka
diplomová
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Veřejné správy a regionálních studií
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
K. veřejné správy a regionálních studií

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání práce je svým způsobem učebnicovým příkladem výzkumné práce tohoto typu. Práce sleduje linku – rešerše,
hypotézy, sběr dat, analýza, hodnocení hypotéz, závěr.

Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadání bylo splněno zcela.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Student byl během zpracovávání práce adekvátně zcela samostatný. Konzultace probíhaly často a pravidelně, byly věcné a
časově ze strany studenta dobře zvládnuté. Bylo pro obě strany velmi poučné se dosud neprobádaným a přesto velmi
zajímavým tématem a daty postupně prokousávat.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Studentovi vyloženě sedla práce s daty, práce s databázemi a poznatky získanými během studia.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce obsahuje minimum překlepů. Po jazykové stránce je na velmi dobré úrovni. Sem tam se člověk malinko potřebuje
zorientovat v názvu grafu či tabulky či jejich legendy. Z mnoha např. Graf č. 17 v legendě uvádí obrat města, přičemž je
pravděpodobně myšlen součet obratů firem v daném městě, atp. Podobně i např. v textu na str. 55 je uvedeno „Taktéž si
můžeme všimnout skoku po překročení hranice 10 tisíc obyvatel, kdy většina firem již nevlastní 1 a více společností, ale
průměrné minimum vlastněných společností se od hranice 10 tisíc obyvatel posunuje na alespoň 2 společnosti.“
Je však nutné konstatovat, že vzhledem k velkému množství takto vizualizovaných a popisovaných dat a jejich závislostí
jsou tyto „nedotaženosti“ pochopitelné a i v celkovém rozsahu se nejedná o příliš rozšířený nešvar.
Škoda také neotočení některých širokých tabulek, byly by čitelnější.

Výběr zdrojů, korektnost citací

Zvolte položku.

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
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Vzhledem k těžišti práce v oblasti analýzy dat je pochopitelný užší záběr použité literatury. Veškerá použitá literatura je
však kvalitní a svým rozsahem (jedna se o obsahově rozsáhlé publikace) dostačující. Závěrečná citace v práci G. Westa
napovídá o autorově znalosti jedné z nejzajímavějších odborných knih současnosti (právě od tohoto autora). Tato však
není – spíše ke škodě – uvedena v seznamu dostupné lieratury.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Práce svou odborností dostatečně splňuje požadavky kladené na tento typ práce. K obhajobě mám na studenta dva dotazy
k zodpovězení/vysvětlení:
1) Co znamená u Tabulka 29: Průměrná hrubá mzda v popisu uvedené, že byla pro Středočeský kraj vybrána Mladá
Boleslav?
2) Lze nějak jednodušeji interpretovat význam „Kumulovaného obratu firem ve městech“, který je uváděn
v závěrečných kapitolách práce?

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Diplomová práce byla zadána v důsledku stále sílícího, avšak ne příliš zmapovaného trendu podnikatelské aktivity obcí a měst.
Jedná se tedy o do jisté míry vstupní analýzu v budoucnu možná i rozsáhlejšího výzkumu. Svou odborností i závěry tento
obecný cíl práce dostatečně naplňuje.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 22.5.2019

Podpis:
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