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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Vysoce růstové firmy v Česku: geografická a odvětvová specifika   

  

Autor práce: Bc. Jan Sachl   

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Diplomová práce se věnuje tzv. ekonomickým gazelám, tj. vysoce růstovým firmám, které několik po 

sobě jdoucích let zaznamenávají dynamický růst obratu (a často také zaměstnanosti). Autor tomuto 

tématu, které je v Česku zcela neprobádané, dal jasnou geografickou perspektivu a rozhodl se 

vyhodnotit prostorové a odvětvové koncentrace vysoce růstových firem na úrovni obcí s rozšířenou 

působností, krajů a metropolitních areálů, nalézt znaky vysoce růstových firem v Česku a na příkladu 

vybraných podniků odhalit specifické faktory růstu. Cíle i výzkumné otázky jsou adekvátně navázány 

na nejnovější výzkumy zejména v zahraniční 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 postupně rozmotává interní faktory růstu, ale také faktory a 

změny v externím prostředí, které ovlivňují konkurenceschopnost firem. V tomto smyslu teoretická 

část vychází z teorie regionálních inovačních systémů i teorie globálních produkčních sítí. V případě 

jednotlivých faktorů růstu autor postupně diskutuje roli velikosti a stáří pro dynamický růst firem, 

dále roli geografické polohy, odvětvové specializace i firemní strategie. V neposlední řadě diskutuje 

roli inovací pro progresivní růst firem 

 

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

Metodický přístup v diplomové práci je založen na kombinaci kvantitativních dat a kvantitativních 

dat a informací z řízených rozhovorů. V případě kvantitativních dat pracoval Jan Sachl s firemními 

daty z databáze Bisnode, kdy na základě předem vydefinového požadavku získal data o vybraných 

dynamicky se rozvíjejících firmách a jejich znacích. Statistická data sloužila mj. k odhalení prostorové 

koncentrace růstových firem, ale i k poznání základní diferenciace dle velikosti, stáří a dalších znaků. 

Kvantitativní prozkoumání a poznání základních pravidelností se stalo odrazovým bodem pro 

následující řízené rozhovory. Na tomto místě je nezbytné zdůraznit, že původně plánovaný 

metodický přístup pro výběr firem k řízeným rozhovorům musel být upraven, jelikož ochota 

poskytnout rozhovor byla u vysoce růstových firem mimořádně nízká. Nicméně nakonec se podařilo 

realizovat alespoň 4 rozhovory, což umožnilo poznat význam obtížně kvantifikovatelných aspektů 

pro růst firem jako např. ambicióznost či strategii firem. Autor si však uvědomuje, že z takových 

rozhovorů nelze vyvozovat obecnější závěry. 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce je strukturována dle stanovených výzkumných otázek. Slabší stránkou 

analytické části je značná popisnost a spíše omezená interpretace zejména v případě kvantitativních 

analýz. Naopak velmi vhodně zpracovaná a diskutovaná je kapitola, ve které autor provedl syntézu 

řízených rozhovorů a ukázal rozdílné strategie, které vedou k dynamickému růstu firem.  

 

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. Jelikož této tématice není v Česku věnována systematická pozornost, tak má 

diplomová práce do jisté míry průkopnický charakter a v mnoha ohledech lze na prvotní výsledky 

navazovat. 

 

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.) 

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 

 

Datum: 17. 1. 2019  

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