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Volba tématu a cíl práce: 

Tématem bakalářské práce Terezy Hejnové je revize a analýza fungujících klastrů v Česku. Autorka 

prezentuje analýzu aktuálního prostorového vzorce členů v současnosti aktivních klastrů. Hlavním 

cílem je zachycení souvislostí mezi prostorovým rozložením členů klastrů a regionální zaměstnaností 

v odvětvích, jež nejvíce odpovídají zaměření zkoumaného klastru. Tento hlavní cíl je jasně formulován 

a autorka se k němu explicitně vrací v závěru práce a odpovídá na otázky spojené s jeho naplněním. 

Přínos této práce spočívá zejména v podrobnosti, ucelenosti a pečlivosti zpracování analýzy a může 

tak být podkladem pro další výzkum. Výsledky jsou prezentovány pomocí velkého množství kvalitně 

zpracovaných mapových výstupů, jež mimo jiné svědčí o vysoké časové náročnosti tématu. 

 

Struktura práce, způsob zpracování, formální úprava: 

Předložená práce má 6 kapitol a rozsáhlou přílohovou část. Struktura je logická a odpovídá 

standardním požadavkům na bakalářské práce. Po velmi krátkém úvodu následuje teoretická 

kapitola, která je však také nejslabší částí celé práce. Je velice stručná (pouze 4 strany), zaměřená 

zejména na definici klastru a ve snaze zkoncentrovat množství teoretických poznatků o klastrech 

působí roztříštěně a není zcela jasné, jak přesně rešerše navazuje na formulované cíle a výzkumnou 

otázku uvedenou v třetí (mikro)kapitole. Zde je také nezbytné autorce vytknout nedostatečné 

procitování teoretické části, které pravděpodobně plyne z nezkušenosti autorky s psaním odborných 

prací. Příkladem je první věta třetího odstavce na str. 10, která je prakticky doslovně převzatá z knihy 

Klastry a jejich vliv na výkonnost firem (Pavelková a kol., 2009, str. 29) a není řádně odcitována. 
 

V kapitole čtvrté je představena zejména datová základna a způsob, jakým byla provedena klasifikace 

klastrů a jejich členů. Je třeba ocenit důslednost, s jakou autorka klasifikaci provedla. Dále jsou 

v metodice představeny samotné analytické nástroje. Analýza prostorového rozložení členů klastrů 

byla provedena poměrně originální metodou za pomoci definované čtvercové sítě. Avšak není zcela 

jasné, proč byla zvolena právě tato metoda. V analýze míry závislosti byl použit Pearsonův korelační 

koeficient, nicméně autorka neuvádí, zda byly také ověřeny všechny nezbytné předpoklady o 

vhodnosti jeho použití. 
 

Jádrem práce je pak pátá kapitola, která představuje samotnou analýzu klastrů. Analýza je provedena 

a popsána velmi podrobně se snahou o zachycení základních souvislostí a je doplněna množstvím 

grafů, tabulek a obrázků. Autorka výsledky komentuje v následující, závěrečné kapitole, kde také 

odpovídá na stanovenou výzkumnou otázku. 
 

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá a v textu se nenachází téměř žádné překlepy ani gramatické 

chyby. Grafické části práce jsou zpracovány kvalitně. Pozor jen na překrytí kategorií v legendě u 

zaměstnanců vykazujících ekonomickou činnost v přílohách 27 až 66. 

 

Otázky, náměty k diskusi: 

Při obhajobě prosím autorku také o reakci na následující otázky: V teoretické části je uvedena 

definice klastru. Bylo by vhodné také vysvětlit pojem klastrová iniciativa. Existuje mezi pojmem klastr 

a klastrová iniciativa rozdíl? Proč byla v analýze prostorového rozložení využita čtvercová síť? Jde o 



kreativní přístup autorky, nebo se někde inspirovala? Jak si autorka vysvětluje, že nejvíce klastrů 

v Česku je zastoupeno právě v regionech severní Moravy? Co přesně má v závěrečné větě autorka na 

mysli tím, že klastry disponují potenciálem pro zvýšení konkurenceschopnosti jejich členů? Vypovídají 

výsledky provedené analýzy něco o konkurenceschopnosti členů klastrů? 

 

 

I přes uvedené výhrady práce Terezy Hejnové vyhovuje nárokům kladeným na bakalářské práce, 

a proto ji doporučuji k úspěšné obhajobě. 
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