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PosUDEK VEDoUcÍHo BAKALÁŘSKÉ pnÁcr

Jméno studenta: Lukáš Tep|ý

Název baka|ářské práce: Význam a účinnost Českomoravské rozvojové a záruční banky při

podpoře ma|ého a středního podnikání

Cí! práce: Poskytnout zák|adní přeh|ed ýkající se možností podpory ma|ého a středního
podnikánípředevším prostřednicwím českomoravské záručnía rozvojové banky a vyhodnotit
účinnost poslqtované podpory

Jméno vedoucího bakalářské práce:

Vyjádření minimá|ně v rozsahu 10 řádků k bakaIářské práci z hlediska splněni cílů,
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s |iteraturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky k obhajobě baka|ářské práce:

1) K jakým zásadním změnám v činnostech souvisejících s čerpáním evropských dotací došlo pro
období po r.2014?

2) čR ie země s mimořádně otevřenou ekonomikou; na vyvozu se z h|ediska počtu jeho účastníků
podílí z cca 99o/o MSP. Jaká opatření pro jejich podporu jsou kromě nabídky zmíněné instituce
CzechTrade jsou MSP v této ob|asti k dispozici?

Práci doporučuji .+edgperuěr+jix k obhajobě. (xnehodícíse škftněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: ýborně
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I. Hodnocení zpracování tématu studenteml

Vo|ba metod a ieiich aplikace při zpracování tématu

II. Hodnocení struktulY a obsahu oráce:

Aktuá|nost a vhodnost použit.ých pramenů

Přiměřenost a srozumite|nost závěrů
Formulování vlastních názorů studentem
III. Hodnocení formv a stvlu oráce;

Práce s českou |iteraturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční |iteraturou včetně odkazů a citací
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Před|oženou baka|ářskou práci hodnotím pozitivně zejména pro její komplexnost pod|oženou
shromážděním, nastudováním a zpracováním rozsáhlého souboru podk|adů. Již sama příprava a
shromáždění potřebných materiá|ů bylo náročné a to zejména z toho důvodu, že se práce ýká
činnosti bahkovní instituce, která ze wé podstaý některé informace nemůže zueřejňovat.

Pozitivně hodnotím i soustavnou práci studenta, p|nění dohodnuých termínů.

Student L. Tep|ý vypracova| práci, která charaKerízuje a hodnotí procesy a instituce podpory

ma|ého a středního podnikání komp|exně, včetně aspektů souvisejících s přístupy k podpoře tohoto
sektoru up|atňovanými v EU. K prácí přistoupi| i z historického h|ediska, kdy podrobně vymezi|
jednot|ivé etapy podpory MSP tak, jak váza|y na po|itiku EU v této ob|asti a jakých ýs|edků by|o

v jednot|ivých etapách dosaženo. Upozorňuje též na změny v zaměření přístupů a směrů podpory

up|atňovaných vůči MSP obecně a ČtqzRg zv|áště.

Ce|kově konstatuji, že před|ožená práce stanovený cíl sp|ňuje.
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