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Posuzovaná práce obsahuje 44 stran textu a 6 příloh. Je rozdělena do pěti kapitol. 

Členění je logické, autorka postupuje od teoretických východisek 

konkurenceschopnosti, vytypování klíčových faktorů, které ovlivňují 

konkurenceschopnost regionů, charakteristiku okresů, které byly vybrány pro 

hodnocení. V rámci okresů jsou stručně oceněny některé faktory, které mohou 

konkurenceschopnost vybraných okresů ovlivňovat, je provedeno stručné srovnání 

těchto faktorů mezi oběma okresy a výsledek práce vyhodnocen v závěru. 

 

V úvodu je uveden cíl práce porovnat na základě provedené analýzy vybraných faktorů 

konkurenceschopnosti vybavenost okresů těmito faktory. 

 

Bakalářská práce svoji strukturou odpovídá zadání a stanovenému cíli. Teoretická část 

je velice stručná, vychází z Porterovy teorie a za cíl si kladla vymezit obecně některé, 

podle názoru studentky, významné faktory konkurenceschopnosti. Již v této části své 

závěry koncipovala s ohledem na cíl práce a možnosti nalézt na úrovni okresů potřebné 

podklady. 

 

Charakteristika okresů Frýdek-Místek a Opava není podrobné ocenění situace obou 

okresů, ale zřejmě s ohledem na vytypované faktory Lidské zdroje jako 

nejvýznamnějšího pro regionální konkurenceschopnost se zabývá pouze problematikou 

demografie, trhu práce a dojížďkou a vyjížďkou za prací.  

 

Další kapitola je v rámci práce nosná. Vychází z vytypování faktorů v teoretické části 

práce a zabývá se relativně podrobně lidským faktorem. Dále pak ekonomikou, vědou a 

výzkumem, podporou podnikání a investiční aktivitou, infrastrukturou a životním 

prostředím. V této části práce autora popisuje základní informace, fakta, současný stav. 

V rámci každého faktoru jsou hodnoceny charakteristiky v obou okresech. 

 

V závěru je provedeno stručné srovnání indikátorů v obou okresech, konstatuje se, které 

hodnoty se zdají být více pozitivní při hodnocení konkurenceschopnosti v jednom či 

druhém okrese. 

 

Celá práce, jak již bylo uvedeno, má logickou stavbu. V jednotlivých částech práce však 

studentka nešla a nemohla jít do hloubky. Protože to jednak neumožňovat rozsah práce, 

ale i možnost zabezpečit řadu potřebných údajů za okresy. Výsledek práce vyúsťuje 

v hodnocení jednotlivých faktorů konkurenceschopnosti. Není a ani nemůže být 



oceněním konkurenceschopnosti obou okresů. To by vyžadovalo daleko podrobnější 

rozbory a stejně by bylo řešení silně modifikováno podle údajové základny.  

 

Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě. 

 

Některé poznámky k diskusi. 

 

- řadu indikátorů je problematické hodnotit v průměru za okres (např. ŽP v okrese 

Frýdek-Místek) 

- poněkud rozporuplné hodnocení je k plnění velkých firem a malého a středního 

podnikání při rozvoji okresů; názor studentky 

- Opava není převážně zemědělský okres, pokud se studentka domnívá, že ano, 

pak dokumentovat. 
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