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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.)   

Diplomová práce se věnuje tzv. třetí roli univerzit, tj. činnostem akademiků nad rámec primárního 

výzkumu a výukových aktivit. Autor tomuto tématu dal jasnou geografickou perspektivu a 

konceptuálně vycházel ze současného proudu ekonomické geografie, kde je třetí role univerzit, nebo 

také tzv. druhá akademická revoluce intenzivně řešena. Autor se rozhodl „analyzovat prostorové 

rozmístění firem spolupracujících s výzkumnými týmy na strojních fakultách vysokých škol v Ostravě, 

Liberci, Plzni a ČVUT v Praze, a zjistit prostorový vzorec partnerů, kteří s těmito fakultami 

spolupracují. Dílčím cílem práce je zjistit mechanismy stojící za vznikem spolupráce a analyzovat 

iniciativy a aktivity podporující spolupráci“. Přirozeně se tak autor pokusit nalézt různé typy blízkostí 

a jejich roli při navázání spolupráce mezi vědci a soukromými podniky. Cíle, výzkumné otázky i 

hypotézy jsou adekvátně navázány na nejnovější výzkumy zejména v zahraniční ekonomicko- 

geografické literatuře. 

 

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

Rád bych ocenil práci s literaturou, ve které autor strukturovaně pracuje s relevantní zahraniční 

literaturou a vhodně ji diskutuje. Autor vychází z obecných institucionálních konceptů, ve kterých je 

role univerzit akcentována, tj. regionální inovační systémy, znalostní základny a tzv. trojitá 

šroubovice. Následně se systematicky věnuje roli univerzit v odlišných geografických podmínkách a 

typům blízkostí ve vztahu k přenosu informací. Celá část diskuse literatury je vhodně zakončena 

hypotézami, které vychází právě z uvedené diskuse. Celkově lze práci s literaturou považovat za 

nadprůměrnou. 

 

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

Metodika práce je založena na kombinaci kvantitativních dat o smluvním výzkumu v Česku a 

kvalitativních informací zjištěných v rámci řízených rozhovorů na vybraných strojních fakultách. 

Statistická data sloužila mj. k nalezení strojních fakult a výzkumných týmů, které jsou v oblasti 

smluvního výzkumu nejaktivnější a k odhalení prostorových vzorců smluvní spolupráce fakult a 

firem. Díky tomu autor cíleně oslovil právě ty akademiky, kteří mají se smluvním výzkumem největší 

praxi. Na tomto místě bych rád vyzdvihl obrovské úsilí a nasazení Briana Havlína v terénu a 

realizovaných 18 rozhovorů lze považovat za adekvátní a reprezentativní. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 
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Analytická část práce odpovídá na všechny stanovené otázky a ověřuje předpoklady práce. Slabší 

stránkou analytické části je značná popisnost a spíše omezená snaha hledat příčinné souvislosti. 

Unikátní a reprezentativní vzorek respondentů by byl vhodný k mnohem hlubšímu a 

sofistikovanějšímu pojetí analýzy.  Nicméně i tak Brian Havlín přichází ve výsledcích s hodnotnými 

poznatky (např. role geografické blízkosti při smluvním výzkumu aj.). 

 

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

V závěrech práce autor shrnuje zjištění ze svého výzkumu a snaží se je zasadit do širšího kontextu 

celé tematiky role univerzit v regionálním rozvoji. 

 

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 i stylistická úroveň je průměrná. V diplomové práci lze nalézt přiměřené množství překlepů. 

Stylistická úroveň některých vět a interpretací by mohla být na vyšší úrovni. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Brian Havlín byl dlouhodobě velmi samostatný při zpracování diplomové práce a oceňuji zejména 

poměrně vyzrálý styl při konceptuálním uchopení práce a diskusi literatury. Autorovi nelze upřít 

obrovské zaujetí danou tematikou a velké úsilí při sběru individuálních dat. Bohužel časové zpoždění 

ovlivnilo kvalitu a hloubku analytické části. I přesto autor naplnil vytčené cíle a práci doporučuji 

k obhajobě. 

 

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

Otázky k obhajobě 

Pokuste se shrnout a komparovat význam jednotlivých typů blízkostí při smluvním výzkumu? 

V čem jsou hlavní bariéry intenzivnějšího smluvního výzkumu na vybraných strojních fakultách 

v Česku? 

Datum: 19. 8. 2018  

Autor posudku: RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.  

 

Podpis: 


