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Základní charakteristika práce. 

Teoreticko empirická práce zaměřená na specifika fungování malých rodinných firem ve 

vybraném regionu zaměřená zejména na vliv socioemocionálního bohatství a jeho dopady na 

efektivitu těchto firem. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má jasně formulovaný záměr a cíl a stanovené výzkumné otázky. Autorka si klade za cíl 

identifikovat specifika malých rodiných firem a zhodnotit důležitost jednotlivých komponent 

socioemocionálního bohatsví. Výzkumným otázkám odpovídají závěry práce. 

 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Práce má jasně stanovenou metodu a postup. Autorka nejprve předkládá teoretické vymezení 

problematiky, objasňuje základní pojmy a představuje dosud provedené vědecké výzkumy na 

dané téma. Následně provádí vlastní empirickou sondu ve firmách vybraného regionu. 

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Text vytváří konzistentní celek, teoretická i empirická část jsou vyvážené. 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce má přehlednou a logickou strukturu. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 
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V teoretické části autorka představuje téma, které je v oblasti sociologie organizace a teorie 

organizace zpracováno dosud pouze marginálně. Je tedy evidentní, že pro zpracování teoretické 

části musela vyvinout nemalé úsilí při hledání zdrojů a zpracování řešerší na dané téma. 

Teoretická část velmi fundovaně představuje dostupné zdroje k problematice existence a 

fungování malých rodinných firem. Autorka předkládá jí dostupné výzkumy jak z českého tak 

zahraničního prostředí, dále problematiku rodinných firem zasazuje do kontextu 

sociokulturního i právního rámce a historického kontextu podnikatelského prostředí v České 

republice. 

 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

V empirické části autorka představuje vlastní sondu do prostředí malých rodinných firem 

daného regionu. Kritéria pro výběr firem autorka přesně definovala, pro vlastní výzkum oslovila 

50 ekonomických subjektů, z nichž s respondenty z 9 z těchto firem provedla hloubkové 

polostrukturované analytické interview.  Soubor respondentů by jistě bylo možné rozšířit, 

autorka byla při sběru dat ovšem velmi limitovaná pandemickou situací. 

Autorka sebraná data adekvátním způsobem analyzuje a prezentuje výsledky. 

 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Autorka adekvátním způsobem srovnává závěry své sondy s existujícími empirickými výzkumy, 

hledá vysvětelní pro případné odlišnosti a zamýšlí se nad možnostmi dalšího vědeckého 

výzkumu. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Práce naplňuje kritéria odborného textu. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autorka využívá četné zahraniční zdroje, literární prameny i datové zdroje. 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková, stylistická i grafická úroveň práce plně odpovídá nárokům kladeným na diplomovou 

práci. 
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Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Jedná se o zdařilou diplomovou práci, v níž autorka inovátorským způsobem zpracovává nepříliš 

často zkoumanou problematikou. 

 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením výborně. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

 

1. Jaké jsou možnosti růstu malých rodinných firem? Existují vůbec? 

2. Do jaké míry ovlivňuje české podnikatelské prostředí (s relativně krátkou historií) fungování 

malých rodinných firem ve srovnání se zahraničními firmami s dlouholetou historií? Jak by 

mohla vypadat studie zaměřená na takové srovnání? Ovlivňují rysy národní kultury 

socioemocionální bohatství firem? 
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