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POSUDEK OPONENTA 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 se zabývá otázkou vzniku nových firem a firemní demografií v kontextu dnes 

aktuální evoluční ekonomické geografie. Diplomová práce má jasně definovaný cíl a výzkumné 

otázky, resp. hypotézy. Jsou velmi pěkně vyargumentovány na základě studia dosavadních 

vědeckých prací, které se danou problematikou zabývají. Cílem diplomové práce je identifikovat 

procesy, jakými vznikají nové firmy v oblasti zpracovatelského průmyslu na příkladu dvou krajů 

(Plzeňský a Zlínský).  

 

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

Diplomant pracuje s relevantními pracemi, které se zabývají vznikem nových firem. Zabývá se jak 

vnitropodnikovými charakteristikami, tak i regionálním a vnějším prostředím. Práce je vhodně 

teoreticky ukotvena na základě kritického zhodnocení současného stavu poznání.  

 

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

Diplomant n a základě studia vědecké literatury vytvořil teoretický model - typologii vzniku 

firem. V úvahu přitom bere tři klíčové charakteristiky, a to technologickou propojenost s 

ostatními firmami v regionu, vlastnické vztahy a původ kapitál. Na základě toho pak v analytické 

části práce určuje, nakolik nové firmy vznikají (1.) bez vazby na existující zdroje v ekonomickém 

prostředí, (2.) prostřednictvím endogenních procesů, tzn. hlavně štěpením již v regionu 

existujících aktivit či majetkových vztahů a (3.) prostřednictvím exogenních procesů (investic z 

jiných regionů). V empirické části vychází z dostupných statistických dat. K metodické stránce 

nemám žádné připomínky.  

 

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

Analytická část práce je na vysoké úrovni. Výsledky empirické analýzy jsou správně a vhodným 

způsobem interpretovány a vizualizovány. Autor směřuje k meritu věci, potvrzení nebo vyvrácení 

stanovených hypotéz.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 
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Diplomová práce odpovídá na všechny stanovené výzkumné otázky a hypotézy. Získané poznartky 

jsou interpretovány v kontextu teoretického rámce, resp. modelu (typologie vzniku firem), který si 

autor za tímto účelem vytvořil.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná 

Stylistická úroveň: výborná 

Citační úroveň:  výborná 

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

Přestože vychází téměř výhradně z anglicky psané literatury, tak používá českou stylistiku.  Práce je 

čtivá a věty jsou zřetelně formulované.   

 

3. Souhrn 

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

Celkově považuji diplomovou práci za nadstandardní. Teoretická část je provázaná s částí empirickou 

(výzkumnou).  Přínos práce vidím v jednoznačném teoretickém zarámování daného tématu a tomu 

odpovídající empirický výzkum.   

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Proč myslíte že nebyla potvrzena hypotéza k druhé výzkumné otázce, kde jste předpokládal 

vyšší zastoupení nových firem generovaných vnějšími procesy?  

Myslíte si, že existují odvětvové rozdíly nebo specifika (v rámci zpracovatelského průmyslu) 

z hlediska vzniku nových firem?   
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