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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Název práce: Typologie procesů vzniku nových firem ve zpracovatelském průmyslu v Česku: 

komparativní analýza dvou krajů     

Autor práce: Bc. Vojtěch Mlnářík   

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Diplomová práce přispívá k aktuálně frekventovanému tématu ekonomické geografie a snaží se 

objasnit procesy vzniku nových firem na příkladu dvou vybraných regionů v Česku. Kromě 

rozklíčování procesů vzniku nových firem v rámci zpracovatelského průmyslu se autor diplomové 

práce soustředil také na odhalení toho, do jaké míry tyto procesy mají vliv na následnou 

ekonomickou výkonnost během prvních pěti let existence.  Téma má jasnou geografickou 

perspektivu a nutno podotknout, že v Česku se jedná o zcela neřešenou problematiku. Autor si klade 

relevantní výzkumné otázky: 1) Jaké typy procesů/způsobů vzniku nových firem převažují ve 

sledovaných regionech? Vznikají nové firmy spíše z vnitřních zdrojů regionu (štěpením z již existující 

firemní základny, ať už z technologického či vlastnického hlediska) nebo externími vlivy (investice z 

jiných regionů, PZI), či bez jakékoliv vazby na existující ekonomické prostředí? 2) Do jaké míry se liší 

způsoby vzniku nových firem v regionech s odlišnou horizontální polohou? 2) Existuje vztah mezi 

způsobem vzniku firmy a její ekonomickou výkonností? 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.) 

V práci s literaturou se autor snažil zohlednit vytčené cíle a diskutoval relevantní literaturu. 

Postupně proto systematicky diskutuje a objasňuje význam, souvislosti a faktory vzniku nových firem 

a odkazuje na školu tzv. firemní demografie. Následně se věnuje procesům, které mohou stát 

v pozadí vzniku nových firem, a které významně ovlivnily následnou typologii, ke které autor dospěl. 

Především velmi vhodně diskutuje proces tzv. regional branching (regionální větvení), ale také 

význam zahraničních investic pro vznik nových firem. Autor se tedy snažil diskutovat vnitřní i vnější 

procesy vzniku nových firem a celou kapitolu vhodně zakončuje syntézou konceptuálních 

východisek. Diskuse literatury také vedla k formulaci hypotéz, které z této diskuse vzešly.  

 

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

Metodická část práce velmi pečlivě popisuje dílčí kroky při práci s daty i aplikaci jednotlivých metod 

a technik. V celé práci dominují kvantitativní přístupy, kdy autor využívá velmi cennou firemní 

databázi obsahující ukazatele a charakteristiky sledovaných firem. Detailně se proto věnuje 

majetkovým vztahům, technologické blízkosti k ekonomické základně regionu a původu kapitálu. 

Následně se věnuje přístupu k vlastní typologii, která se stala podstatnou částí diplomové práce. Na 

tomto místě bych ale rád zdůraznil velké úsilí, které musel Vojtěch Mlnářík vynaložit pro získání 

unikátních dat a zejména následně pro jejich zpracování do využitelné podoby pro stanovené 

analýzy. Nejednalo se pouze o zpracování firemní databáze, ale také o desk research jednotlivých 

firem. Tato část diplomové práce byla časově velmi náročná (a přesahuje běžnou úroveň metodiky 
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diplomových prací). 

 

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

Analytická část práce odpovídá na všechny stanovené otázky a ověřuje předpoklady práce. Na tomto 

místě bych rád zdůraznil autorovu invenci k uchopení typologie procesů vzniku firem i celého 

hodnocení, kde lze vidět právě jeho velkou přidanou hodnotu. Slabší stránkou analytické části je 

určitá popisnost výsledků, což je však častým jevem diplomových prací. Nicméně nakonec se 

bezesporu podařilo přinést nové poznatky o procesech vzniku nových firem, které mají implikace 

v akademické oblasti a bude snaha je publikovat v odborném journalu. 

 

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. 

 

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.) 

K formální i stylistické úrovni nemám zásadní připomínky. 

 

3. Souhrn 

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

části aj.) 

S Vojtěchem Mlnáříkem jsme spolupracovali již na jeho bakalářské práci, kde se věnoval odvětvové 

blízkosti firem v průmyslové zóně Borská Pole v Plzni. Diplomová práce svým zaměřením vychází 

z bakalářské práce, ale kladla si významně ambicióznější cíle. Vojtěch byl dlouhodobě velmi 

samostatný a oceňuji zejména poměrně vyzrálý styl psaní a zejména vlastní přínos a nápady 

v metodickém uchopení celého tématu. Autor nepochybně naplnil vytčené cíle a práci doporučuji 

k obhajobě. 

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

Otázky k obhajobě 

 

Datum: 18. 1. 2020  

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

Podpis: 


