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Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Josefa Tulacha: Analýza regionální 

distribuce investic rizikového a rozvojového kapitálu   

 

Diplomová práce má 80 stran textu, nemá žádné přílohy. Diplomová práce je bohatě doplněna 

obrázky a tabulkami.  

 

Diplomová práce je zaměřena na – z pohledu české geografie – zcela nové téma – a to 

výzkum lokalizace a aktivit fondů rizikového kapitálu. V zahraničí již má takto zaměřený 

výzkum alespoň omezenou tradici, novost tématu v ČR vyplývá mj. i ze skutečnosti, že 

význam tohoto typu investic je dosud velmi omezený a spíše lze hovořit o embryonálním 

stádiu trhu s rizikovým kapitálem. V tomto kontextu nepřekvapí, že se autor v průběhu 

zpracování DP musel potýkat s naprostým nedostatkem relevantních dat, což si dokonce 

vynutilo změnu původní koncepce diplomové práce.  

 

Práce má tradiční strukturu, tj. nejprve se autor poměrně podrobně věnuje teoretickému 

zarámování studované problematiky, vzhledem k pionýrskému charakteru tématu DP autor 

musel věnovat i nemalou pozornost definování používaných pojmů. Teoretická část práce je 

založena dominantně na studiu zahraniční literatury a je poměrně rozsáhlá. Autor zde shrnuje 

výsledky dosavadních výzkumů zaměřených na základní výzkumná témata týkající se role 

fondů rizikového kapitálu v regionálním rozvoji jako je např. vztah lokalizace fondů 

rizikového kapitálu a lokalizací VaV aktivit nebo jakou roli má vzdálenost při alokacích 

investic z těchto fondů.     

 

Jádrem empirické části práce se z důvodů nedostatku dat za ČR stalo porovnání regionální 

distribuce rizikového kapitálu v Německu, V. Británii a Španělsku a následný pokus 

o vysvětlení této distribuce pomocí kvantitativní analýzy vybraných socioekonomických 

proměnných na příkladě Španělska. Všechny 3 formulované hypotézy se autorovi podařilo 

prokázat. V práci poněkud postrádám explicitní odkazy na teorie jádro-periferie a na teorii 

difúze inovace, které mohly vytvořit obecnější rámec pro uvedený výzkum.  

 

Po formální stránce má práce odpovídající kvalitu, počet překlepů je nízký. V práci i v obou 

abstraktech lze však nalézt řadu formulačních neobratností, např. (teoretická část)  „Poté 

popisuje dosavadní práce v geografické oblasti….“ . .  
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Závěr: 

Předkládaná práce představuje podle mých znalostí první sondu do problematiky výzkumu 

fondů rizikového kapitálu a jejich přínosů pro regionální rozvoj. Při zpracování práce byl 

autor výrazně omezen nedostupností dat. Přesto se mu – i díky několika zahraničním stážím – 

podařilo vytvořit zajímavou diplomovou práci. Autor se dokázal ve složité problematice 

fondů rizikového kapitálu dobře zorientovat. Ocenit je třeba i velkou míru samostatnosti při 

zpracování diplomové práce. Práci proto doporučuji k úspěšné obhajobě.  
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