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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Pozice firem v globálních produkčních sítích a role regionálních inovačních 

   systémů na příkladu českého energetického strojírenství  

Autor práce:  Anton Lypianin 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Předkládaná práce si klade poměrně ambiciózní cíl analyzovat vztah mezi pozicí firem v globálních 

produkčních sítích (dále jen GPN) s kvalitou regionálních inovačních systémů (dále jen RIS), v nichž 

firmy existují. Za tímto účelem autor vymezil dva okruhy otázek týkající se obou teoretických směrů, 

tato dichotomie by proto měla být patrná v celé práci. 

Výzkumné otázky jsou vzhledem k cíli práce adekvátní a dobře položené, hypotézy vycházejí ze 

solidního teoretického základu. Nabízí se však otázka, zda je koncept RIS vhodný pro analýzu 

znalostní základny tak specifického a relativně úzce vymezeného odvětví, jako je energetické 

strojírenství. 

Geografická povaha předkládané práce je rozmělněna v množství informací a dat, které autor ne 

zcela přehledně interpretoval. Pozice zkoumaných firem v GPN je zjišťována v rámci území České 

republiky na úrovni NUTS 3, zatímco RIS jsou popsány na úrovni NUTS2, což znemožňuje objektivně 

analyzovat vzájemnou provázanost obou přístupů. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Kombinace dvou teoretických přístupů - globální produkční sítě a regionální inovační systémy - je 

velmi zajímavá, nicméně klade velké požadavky na práci s literaturou i s daty, což se v tomto případě 

negativně projevilo. 

Zatímco část věnující se GPN je po teoretické stránce velmi kvalitně rozpracována a podložena 

množstvím odborné literatury, druhý teoretický přístup, s nímž chtěl autor pracovat, je výrazně 

upozaděn a v teoretické části se omezuje pouze na dvě strany textu. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Předkládaná práce je založena na podrobném popisu souboru 240 firem z oboru energetického 

strojírenství a je doplněna o informace získané z rozhovorů s představiteli vedoucích firem. Autor 

bohužel blíže nespecifikuje, kolik rozhovorů bylo provedeno, jaké otázky byly předkládány, ani text 

dále nedoplňuje informacemi získanými z rozhovorů, resp. neuvádí žádné citace záznamů. 

Informace o zkoumaném souboru firem byly získány z několika veřejně dostupných databází a 

z webových stránek každé jednotlivé firmy. Jak autor uvádí na straně 38, z webových stránek těchto 

firem získal informace o vlastnictví, aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a o pozici v rámci GPN. 
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Doplňkovým ukazatelem bylo použití CNC strojů ve výrobě jako hledisko celkového potenciálu firmy. 

Kvalita dat získaných z webových stránek firem je však diskutabilní. 

Autor vytvořil vlastní klasifikaci dodavatelských řádů v odvětví elektroenergetiky dle typu elektráren, 

pro něž tyto firmy dodávají své produkty, plus firmy dodávající zařízení pro přenos a rozvod 

elektřiny. Tato klasifikace (uvedena na straně 41), předpokládající dostatečnou znalost technologií 

pro energetiku, byla použita pro rozdělení zkoumaného souboru firem do jednotlivých 

dodavatelských řádů. Tento přístup umožňuje analýzu GPN v podrobnějším měřítku, ale zároveň 

přináší další komplikace z důvodu přesahu mnoha firem do více skupin. 

Metodika pro hodnocení kvality RIS byla velkoryse vynechána. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Autor strukturuje soubor zkoumaných firem v GPN dle vlastní navržené klasifikace podle údajů o 

produkci těchto firem získaných na webových stránkách. Kromě řádovostní úrovně v dodavatelském 

řetězci sleduje řadu dalších indikátorů, s nimiž hledá souvislosti. Zajímavá je například souvislost 

vlastnictví firem a rozdělení přidané hodnoty (str. 60).  

Nelze se však nepozastavit nad způsobem rozdělení přidané hodnoty, obratu a zisku do 

ekonomických činností firem, protože autor svůj přístup nikde dostatečně nevysvětluje. Ne zcela 

pochopitelné je také provedení součtů hodnot v tabulkách na stranách 57 až 59. 

Samostatně stojí kapitola věnující se historickému vývoji českého energetického strojírenství, která 

práci vhodně doplňuje, nicméně je třeba brát v úvahu, že některé informační zdroje mohou být 

podjaté (např. citace na straně 36 zcela na konci textu). V textu na straně 31 autor převzal chybné 

údaje o podílu větrné energie na spotřebě elektrické energie ve Spojených státech a zaměňuje 

pojmy energie a elektrická energie. 

Hodnocení kvality RIS opět výrazně zaostává za částí věnující se GPN. Autor zcela opomíjí analýzu 

kvality regionálních inovačních systémů a omezuje se na použití syntetického ukazatele regional 

innovation scoreboard, který je navíc dostupný pouze za úroveň NUTS 2, přestože soubor firem je 

rozdělen do úrovně NUTS 3. Autor neuvádí ani základní přehled výzkumných organizací relevantních 

pro zkoumané GPN, který by byl pro účely této práce dostačující. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Autorovi předkládané práce se podařilo odpovědět na výzkumné otázky týkající se GPN, což se však 

nedá říci o druhé části věnované roli RIS. Kromě druhé otázky se vzhledem k nedostatku objektivních 

informací nepodařilo uspokojivě odpovědět na zbývající, uvedené závěry jsou spíše domněnky. 

Vztah mezi kvalitou RIS a pozicí firem v GPN se nepodařilo prokázat. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Kvalitu práce velmi výrazně snižuje velké množství překlepů a chyb, které ztěžují čtení jinak 

zajímavého textu. Práci by rovněž prospělo, kdyby autor v textu odkazoval na tabulky a obrázky, 

které diskutuje. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Autor si stanovil nelehký cíl, který se podařilo naplnit jen zčásti. 

Hlavním přínosem práce je především podrobný popis českého energetického strojírenství včetně 

územního rozložení. Ocenit je třeba také originální myšlenku autora zkombinovat dva teoretické 

přístupy, praktické provedení tohoto záměru již nikoliv. Zatímco část práce věnovaná GPN je velmi 

dobře zpracovaná, druhý koncept je zmíněn pouze v názvu práce a v teoretické části. 

Přestože autor vytvořil solidní podklad analýzou souboru elektroenergetických firem (autor v závěru 

konstatuje, že v ČR existují tři hlavní střediska / regiony tohoto průmyslu) a jejich pozice v GPN, 

porovnání s kvalitou RIS se ve výsledku omezila pouze na využití ukazatele Regional Innovation 

Scoreboard, který není zcela vyhovující. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jakou metodiku autor použil k provedení rozhovorů s představiteli firem? 

Jaká je věrohodnost zjištěných informací (především aktivita firem ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

údaje o používání CNC strojů)? Byly získány pouze z webových stránek firem? 

Jak se autor vyrovnal s působením firem ve více GPN? 

Proč nebyla hodnocena výzkumná infrastruktura relevantní k zaměření GPN? 

Proč nebyla provedena jazyková korektura před odevzdáním práce? 

 

Datum: 29. 8. 2018 

Autor posudku: Mgr. Jan Vanžura 
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