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Cíl práce 

Cílem práce je zhodnotit nástroje strategického řízení vědy, výzkumu a inovací (VaV) a to na 

konkrétním příkladu strategického dokumentu a jeho dopadu na blíže vymezenou výzkumnou 

oblast. 

Hodnocení práce 

Práce je zdařilým příkladem využití dat z ISVaVaI, konkrétně z databází CEP a RIV, 

k vyhodnocení účinnosti vládní strategie na podporu výzkumu a vývoje, a sice v oblasti 

molekulární biologie. Souhrnně představuje základní pojmy, legislativní a strategické 

dokumenty, které se této oblasti týkají, a také teoretické modely výzkumu, vývoje a inovací. 

Zde by bylo na místě lépe zdůvodnit jejich zařazení, neboť posléze se s nimi setkáváme 

částečně v popisu výsledků výzkumu a v závěrečném zhodnocení. 

Těžiště práce spočívá v samotném výzkumu, který je uveden popisem využitých dat a metod a 

nezapomíná na omezení, která vyplývají z volby datových zdrojů. Některá omezení jsou však 

zmíněna až v průběhu popisu výsledků, případně v závěru. Datová sada byla zveřejněna 

v repozitáři Zenodo.  

Analýza se zaměřuje na naplňování cílů strategického dokumentu Dlouhodobé základní 

směry výzkumu, a to v oblasti molekulární biologie. Jako podklad pro vyhodnocení 

jednotlivých cílů zvolil diplomant srovnání dat o účelové finanční podpoře a publikačních 

výstupech v letech 1995-2004, tedy před zveřejněním dokumentu, a 2005-2014, tedy za stejné 

časové období po zveřejnění dokumentu. Prezentace výsledků analýzy je zakončena 

vyhodnocením účinnosti opatření navržených v DZSV, následná diskuze se zaměřuje na 

strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací a vychází nejen z kvantitativní části, ale i 

z analýzy strategických dokumentů, které byly představeny v úvodu. V diskuzi je také 

formulováno několik doporučení pro tvorbu dalších strategických dokumentů. Některá 

tvrzení, která v diskuzi zaznívají, by si zasloužila větší rozpracování, např. „V rámci celého 

OP VaVpI vzniklo 48 výzkumných infrastruktur namísto původních 11. Ostatní instituce se 

díky tomu dostávají do problémů s financováním.“ nebo „Dále došlo ke snížení poskytovatelů 

podpory a k navázání zdrojů na kvalitativní hodnocení VO.“ (zde mělo asi být snížení počtu, 

k navázání zdrojů na kvalitativní hodnocení došlo mimo zkoumané období), ale celkově jsou 

závěry i doporučení dobře podložené. 



Styl práce je bez výjimky odborný, dobře se čte, je však poměrně úsporný, v úvodní 

teoretické části by prospělo lepší vysvětlení návaznosti jednotlivých částí, např. hned u 

kapitoly 2.2 Teoretické koncepty a jejích podkapitol, kde jsou představovány modely 

výzkumu, vývoje a inovací. Jiné připomínky k formální stránce práce nemám. 

 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 

hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

Cíl práce byl splněn, práce je dobře 

teoreticky ukotvena, využité metody jsou 

adekvátní a dostatečně popsané, prezentace 

výsledků je kvalitně zpracovaná. Více 

rozpracovaná mohla být diskuze, závěry a 

doporučení jsou nicméně dobře podložené. 

35 bodů  

přínos  Práce je zdařilým příkladem využití dat 

z ISVaVaI, může sloužit jako inspirace pro 

další podobné analýzy, cenná je i teoretická 

část shrnující základy strategického řízení 

výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 

20 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů  

Všechny prameny jsou korektně citovány, 

byl využita celá řada zahraničních 

pramenů. V seznamu literatury jsou 

v některých záznamech drobné formální 

odchylky od použité citační normy, což však 

nesnižuje možnost identifikace pramene.  

18  bodů  

slohové zpracování  Viz. slovní hodnocení  12 bodů  

gramatika textu  Gramatická a pravopisná úroveň práce je 

výborná.  

5 bodů  

 
      

CELKEM  
 

90 bodů  

  

Práci považuji za velmi zdařilou, splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

V Praze dne 10.8.2021      Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 

 


