
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Daniela Lebdušky
„Institucionální reflexivita – příklad reakce firem na změněnou situaci trhu prostředků 

mobilní komunikace“

Kontext vzniku a přípravy bakalářské práce:

Téma bakalářské vznikalo postupně během studia. Věnovali jsme mu také dosti času. Daniel 
chtěl zhodnotit své praktické zkušenosti z provozu telekomunikační firmy. Současně studoval 
mnou doporučené texty a zvažoval, jaký teoretický rámec využít pro zhodnocení svých 
zkušeností a přípravu empiricky orientovaného zkoumání. Nakonec se rozhodl pro náročný 
přístup, který se mu zdál příhodný pro formulaci výzkumných otázek a jejich interpretaci. 
Náročnost přístupu spočívala ve zvládnutí dvou aktuálních témat sociálněvědního výzkumu: (i) 
povahy institucionálních změn v současných společnostech a (ii) jakou úlohu v tom hraje 
věděním podpořená intencionální aktivita (reflexivita). Obtíž spočívá zejména v tom, že tato 
témata jsou studována prostřednictvím různých teoretických přístupů, čehož si byl Daniel 
vědom a chtěl jim porozumět.   

Struktura bakalářské práce:  

Větší část práce je věnována prezentaci teoretického zázemí, se kterým chce autor pracovat 
V první kapitole autor diskutuje makrosociální, převážně sociologické koncepce současných 
(moderních) společností, které zdůrazňují význam reflexivity, avšak interpretují předpoklady 
jejího uplatnění, formy projevu i důsledky rozdílně, resp. v rámci rozdílného pojetí povahy 
společnosti (Giddens, Beck, Lash). Všichni tyto autoři však počítají s úlohou jednání 
v mobilizaci reflexivních zdrojů vědění. Oproti nim autor také prezentuje funkcioně 
systémovou koncepci N. Luhamanna, která naopak počítá se sociálně konstruktuvní úlohou 
systémů a dekonstrukcí subjektu. Další kapitola svým tématem navazuje na téma 
předcházející – bezpochyby fenomén institucionální reflexivity je nejpatrnější v inovačně 
založených organizacích, zejména těch, které jsou provozovány v tržním prostředí. I tato 
tématika je prezentována pomocí autoritativních autorů (Schumpeter, Drucker, Lundvall, 
Valenta). Text ke koncepci učící se firmy pak poukazuje na tématickou blízkost 
ekonomických studií inovací a sociologických výzkumů institucionální reflexivity.  Přechod 
k empirické části je zajištěn jednak shrnutím teoretické části a popisem telekomunikačního 
trhu v ČR a i v EU. 

Empirická část vymezuje cíl výzkumu (porozumění kontextu učení v telekomunikačních 
firmách v kontextu radikalizace konkurenčního prostředí), metodu (studium relevantní 
dokumentů). Autor využívá mimořádné situace pro rozšíření tržních možností v ekonomicky 
výnosné oblasti telekomunikací (rozšíření vlnových délek v důsledku digitalizace), prezentuje 
přehlednou (oligopolní) situaci ve složení klíčových aktérů (tři operátoři telekomunikačních 
sítí a stát jako regulátor tržní situace) a mapuje vybrané jevy jako ukazatele institucionální 
reflexivity. Analýza dostupných dokumentů ukazuje, že klíčovými médii reakce aktérů na 
výraznou změnu v jejich prostředí (institucionální reflexivity) jsou cena, nabídka nových 
služeb, technické inovace, aktivity spřízněných organizací (virtuální operátoři), snížení 
nákladů a vnitřní organizační změny - to vše pod hrozbou vstupu nového operátora.

Hodnocení bakalářské práce:

Pozitivní stránky práce vidím v relativně úspěšném a účelném zvládnutí náročné literatury
v oblasti sociologie modernity a ekonomických studií inovací. Práce je vhodně strukturována, 



čtivá a srozumitelně napsaná (kromě několika málo překlepů), řádně cituje a po formální 
stránce nemá žádné nedostatky. Základní souvislost mezi inovacemi a organizačními 
změnami představuje plodný problém, který je dobře diskutován jak v teoretické, tak i 
empirické části. Slabiny práce vidím v několika aspektech. I když jsem ocenil dobrý stupeň 
osvojení náročné odborné literatury, nepodařilo se vždy vystihnout rozdíly mezi autory a 
jejich klíčové argumenty (týká se to zejména Luhmannovy koncepce) a také využít dobře 
zachycené klíčové pojmy pro strukturaci empirického výzkumu. Zde se autor spokojí 
s obecnější formulací hypotézy a empirická zjištění sleduje spíše induktivně. Prezentované 
teoretické poznatky jistě umožňují formulovat sadu výzkumných otázek, která by posílila 
identifikaci a interpretaci získaných poznatků. Povaha studované situace také ukazuje, že by 
bylo výhodné zařadit do teoretické části i případných výzkumných otázek také problém 
monopolních struktur trhů, což bezpochyby také výrazně ovlivňuje formy institucionální 
reflexivity.

S ohledem na výše uvedené pozitivní hodnocení práce i kritické námitky navrhuji hodnocení 
velmi dobře.

Müller Karel, 23.8.2013


