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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Smluvní výzkum na strojních fakultách v Česku: role geografické, kognitivní a 

institucionální blízkosti    

Autor práce: Bc. Brian Havlín  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Diplomant si zvolil hlavní cíl práce se zaměřením na identifikaci prostorového vzorce firem, jež 

spolupracují se strojírenskými fakultami v Česku, přičemž výběr tohoto typu fakult v úvodu zdůvodnil 

právě největším počtem smluvních výzkumů v porovnání s ostatními fakultami. Tento hlavní cíl 

diplomové práce diplomant dále rozklíčoval na dva dílčí cíle, tj. identifikace mechanismů vzniku 

těchto forem spolupráce a typů blízkosti, které hrají roli při navázání spolupráce. Formulovaný hlavní 

cíl a příslušné dílčí cíle práce jsou jasné a přiměřené vůči zvolené tematice. Pokrytí tématiky je 

adekvátně zdůvodněné pro úroveň diplomové práce, přičemž kladně hodnotím evidentní snahu 

autora jít do hloubky teoretických souvislostí v případě vysvětlení kontextu stanovených tří 

výzkumných otázek v kapitole 2.9. 

 

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

Teoretickou část jako celek považuji za zdařilou, protože autor diplomové práce sestavil kvalitní 

rešeršní analýzu spojenou s vlastní konfrontací hlavních relevantních teoretických přístupů. Kladně 

hodnotím zejména dobrou kombinaci poznatků zahraničních a domácích autorů. Trochu nesourodě 

působí podkapitoly 2.2.1 a 2.3.1 (řádově vždy 2 odstavce), které se zabývají konkrétní situací v České 

republice. V souvislosti s problematikou vymezení smluvního výzkumu (kap. 2.2.1) by tak bylo 

vhodnější představit komparaci situace v různých zemích EU a toto následně kriticky zhodnotit a 

porovnat se situací v ČR. Tato kritická reflexe by přispěla k tématu diplomové práce jako celku, 

zejména pak při vysvětlování vnějších faktorů ovlivňujících formování VaV spolupráce mezi 

univerzitami a soukromým sektorem. Popis RIS v Česku v kapitole 2.3.1 lze považovat také jen za 

obecnější bez hlubší reflexe širších souvislostí, které v posledních dekádách ovlivnily silnou 

fragmentaci inovačního systému na straně jedné, a na straně druhé pak snahu tvůrců politik pomoci 

koncentrovat vybrané obory VaV do větších celků z důvodu jejich lepší evropské/celosvětové 

konkurenceschopnosti (zejména pak v posledních 10 letech). 

 

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

Metodika práce je adekvátně popsána v kapitole 3 a to společně i s detailním popisem zdrojů dat. 

Autor diplomové práce využil pro analytickou část jak tvrdá administrativní data z databáze 

Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a dále data Českého 

statistického úřadu (tj. data o spolupracujících firmách z registru ekonomických subjektů). Tato data 

sloužila jako podklad pro analýzu situace mezi vybranými strojními fakultami a soukromým 
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sektorem. Metodicky pak diplomant podchytil identifikovaná zjištění vlastním empirickým šetřením 

s vybranými výzkumnými pracovníky a zaměstnanci center transferu technologií (příp. oddělení 

příslušných univerzit zaměřených na spolupráci s průmyslem). Dosažená úroveň realizovaných 

rozhovorů je plně vyhovující pro interpretaci souvislostí realizace smluvního výzkumu primárně 

z pohledu univerzit. Pohled z úrovně firem nebyl autorem práce v metodice plánován. 

 

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

Analytická část je provedena pečlivě s ohledem na vlastní empirické šetření a analýzy zajištěných 

dat. V jednotlivých kapitolách autor práce správně interpretuje identifikovaná zjištění a výsledky a 

jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Mám jen drobnou výhradu k přehlednosti jednotlivých 

zjištění, resp. bych uvítal celkovou syntézu zjištění a poznatků buď u jednotlivých kapitol 4.2 až 4.5 

(např. formou shrnující přehledové tabulky) nebo vytvoření samostatné podkapitoly 4.6 zaměřené 

na dílčí závěry a shrnutí. Rozsah provedených analýz je plně vyhovující, vlastní přínos autora 

diplomové práce je v této části nezpochybnitelný. 

 

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

Závěry diplomové práce jsou sestaveny v dikci jejího celkového konceptu, tj. autor diskutuje nejen 

celkový kontext zaměření práce, ale také jednotlivé výzkumné otázky, na které odpovídá dle zjištění 

a závěrů z provedených analýz, přičemž je rovněž dává do souladu s příslušnou akademickou 

literaturou. V tomto ohledu jsou závěry a celková syntéza práce sestaveny na velmi vysoké úrovni. 

Oceňuji také náznak možného směru dalšího výzkumu, tj. zapojení firem do příslušného šetření a 

identifikace mechanismů a souvislostí i z jejich úhlu pohledu. 

 

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 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Formální úprava diplomové práce je velmi dobrá a mám jen připomínku k (ne)vyváženosti třetí 

úrovně podkapitol v celkové struktuře práce. Jako drobnou formální chybu lze uvést i nesjednocení 

stylu některých podnadpisů (viz např. názvy kapitol 4.1.4 a 4.1.5). V diplomové práci se vyskytuje jen 

minimum drobných překlepů. 

 

3. Souhrn 

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

Autor diplomové práce prokázal schopnost zpracovat zadané téma na požadované úrovni pro tento 

typ akademických prací. I přes výše uvedené dílčí připomínky považuji diplomovou práci celkově za 

zdařilou. Největším přínosem práce je kvalitní rešeršní analýza teoretických přístupů, jež formují 
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inovační systémy a znalostní základnu regionů. Vlastní empirické šetření v kombinaci s hodnocením 

zajištěných dat vytvořilo velmi zajímavý analytický podklad týkající se situace a faktorů ovlivňujících 

formování smluvního výzkumu u strojních fakult českých univerzit. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1) V případě první hypotézy dospěl autor k závěru, že výzkumné týmy lokalizované v Praze 

mohou být ve vyšší komparativní výhodě a to z důvodu vyšší koncentrace divizí či ústředí 

relevantních firem a společností. V případě absolutního počtu spoluprací s firmami je to 

pravda. Jaká je však situace v případě přepočtu na počet VaV pracovníků na příslušných 

fakultách? Jaká je situace strojních fakult, pokud bychom z analýzy vyčlenili specifickou 

situaci pražské SF ČVUT, která evidentně je schopna dominantně pokrývat téměř celé území 

ČR (viz obr. č. 6, str. 45). 

2) Blíže vysvětlete a zdůvodněte významné zapojení velkých firem ve smluvním výzkumu 

s českými univerzitami (resp. strojními fakultami) z pohledu teoretických přístupů na straně 

jedné, a z pohledu praxe na straně druhé.  

 

Datum: 30. 8. 2018   

Autor posudku: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.  

 

Podpis: 


