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Posudek oponenta diplomové práce 
POŽÁREK, Jakub. Analýza strategického řízení vědy, výzkumu a inovací. Praha: Univerzita 
Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2021. Vedoucí diplomové 
práce PhDr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 

 

Předkládaná diplomová práce představuje strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací v ČR podle 
informací z dokumentů a z údajů v IS VaVaI. Praktická část práce provádí základní analýzu podpory 
oboru molekulární biologie. 

K obsahu práce 
Výklad postupuje logicky, představuje relevantní legislativu, orgány, dokumenty a způsob 
sestavování rozpočtu státní podpory VaVaI. Samotné téma neumožňuje autorovi vkládat příliš 
mnoho vlastních názorů, to je vyhrazeno spíše členům akademické obce na opačném konci 
vědecké kariéry. Autor tedy svůj pohled prezentuje spíše nepřímo, výběrem zdrojů, ze kterých 
cituje. Tento výběr je třeba pochválit jako velmi vhodný, normativní dokumenty jsou doplněny 
popisem reálné praxe osobnostmi, které po dlouhou dobu stály ve středu dění. 

Přechod do praktické části práce není zcela přesně vymezen, ale lze jej vytušit okolo osmé sekce, 
když samotná výzkumná otázka je zformulována v Úvodu. Autor popisuje relativně přímočaré 
zpracování údajů o projektech z CEP. Při popisu své metody by mohl upřesnit, zda omezení na 
obor EB (genetika a molekulární biologie) byl vyhledáván pouze v hlavním oboru projektu, či 
případně i v údaji vedlejší a další vedlejší obor projektu. 

Autor si klade otázku, zda došlo ke zvýšení podpory pro uvedený obor na časovém rozpětí dvaceti 
let. Pouhé sečtení nominálních výší podpory přes uvedené roky bez započtení vlivu inflace je pro 
analytické účely na hranici korektnosti.  

Závěr práce vhodně shrnuje získané poznatky. 

Ke zpracování práce 
Práce je psána srozumitelně, gramatické chyby nebyly nalezeny. Seznam literatury je zpracován 
přehledně. 

Je třeba vysoce hodnotit, že data z výzkumu prováděného pro potřeby práce jsou archivována a 
zpřístupněna v zavedeném repozitáři Zenodo, kde jim bylo přiděleno i DOI. 

Tabulka 8 na str. 48 nesplňuje jinde obvyklý invariant, že hodnota ve sloupci „Celkem“ je součtem 
sloupců „Státní rozpočet‘‘ a „Ostatní zdroje“. 

Ke výsledkům nástrojů pro detekci pokusů o plagiátorství 
Systém Theses.cz nalezl dokumenty se shodou v názvech předpisů EU, které nejsou relevantní.  

Systém Turnitin nalezl shody v názvech dokumentů nebo krátké úseky, které autor správně citoval. 
Také nalezl shody v názvech programů VaVaI a v názvech některých institucí, kde je jejich výskyt 
přirozený. 

Nástroje tak nenalezly žádné relevantní známky plagiátorství. 
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Celkové zhodnocení 
Práci celkově hodnotím jako vcelku dobrou, s drobnými nedostatky. Využití jediného zdroje dat 
(IS VaVaI) nedovoluje využít potenciálu vyplývajícího z porovnání údajů z více zdrojů. Navrhuji 
známku velmi dobrou. 

 

 
 

______________________________________ 

Jan Dvořák 
ÚISK FF UK 
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Hodnocení diplomové práce 

Aspekt 
kvalifikační 
práce 

Vysvětlení Možné 
hodnocení 

Hodnocení 
oponentem 
práce 

metodologie a 
věcné zpracování 
tématu 

Práce představuje problematiku 
většinou správně, ale metoda 
porovnání výdajů přes časové rozpětí 
dvaceti let by měla zohledňovat obecný 
ekonomický vývoj, zejm. inflaci. 

0-40 bodů 30 bodů 

přínos a novost 
práce 

Práce je v jisté míře přínosná, avšak 
soustředěním se na jediný zdroj dat 
ponechává nevyužitý významný 
potenciál, který by vznikl porovnáním 
údajů z různých zdrojů. 

0-20 bodů 10 bodů 

citování, 
korektnost 
citování, využití 
inf. zdrojů 

Citování je korektní, práce využívá 
relevantní zdroje. 

0-20 bodů 18 bodů 

slohové 
zpracování 

Práce je psána odborným stylem a 
srozumitelně. 

0-15 bodů 13 bodů 

gramatika textu Bez gramatických chyb. 0-5 bodů 5 body 

CELKEM 0-100 
bodů 

76 bodů 

 


