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Posudek oponentky 

k bakalářské práci Daniela Lebdušky 

Institucionální reflexivita – přiklad reakce firem na změněnou situaci trhu prostředků 

mobilní komunikace 

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

 

Ve své bakalářské práci se autor zabývá problematikou institucionální reflexivity 

telekomunikačních společností v kontextu změn v regulacích trhu mobilních telekomunikací. 

Cílem práce podle autora je „najit konkrétní projevy institucionální reflexivity v kontextu 

změny na trhu mobilních komunikací analýzou stávajících podmínek na trhu a blížící se 

radikální regulace“ (abstrakt).  

 

V první kapitole práce autor popisuje teoretická východiska ke studiu reflexivity, teorii 

strukturace, teorii systémů (expertní a abstraktní) a teorie vztahující se k reflexivitě Niklase 

Luhmanna, Anthony Giddense, Ulricha Becka a Scotta Lashe.  V poslední podkapitole této 

části, kde auto shrnuje diskuse k problémům reflexivity a východiska pro zkoumání 

reflexivity institucionální autor uvádí, že „symbolickým zdrojem reflexivity se z tohoto 

pohledu může stát common sense“ (s. 20), „reflektujícím subjektem jsou telekomunikační 

společnosti“ (s. 21), „objekt reflexe představuje na trhu telekomunikací vnější a vnitřní 

regulace, celková ekonomická situace, stávající strategie telekomunikační společnosti, 

vnímání telekomunikační společnosti jako takové širokou veřejnosti a jejími samotnými 

uživateli“ (s. 21-22). Cílem reflexe je konkurenceschopnost společnosti a upravení strategii 

tak aby vyhovovala tržním podmínkám (s. 22). Druha kapitola práce je věnována inovacím a 

inovačním systémům. Zde mimo jiné jsou prezentovaný koncepce inovačního managementu a 

učící se organizace. Institucionální reflexivita je vnímána jako měřítko inovativností firmy.  

Třetí kapitola popisuje trh mobilních telekomunikaci a jeho regulace. Kapitola čtvrtá je 

věnována vlastní empirické práci. Cílem výzkumu autora je „prokázat, že existuje korelace 

mezi reflexivitou společnosti a vnější regulaci“ (s. 39). Metodou posloužila metoda analýzy 

dokumentů.  

 

Pozitiva práce  

 

 Aktualita tématu 
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 Slušné sociologické zakotvení práce, ačkoliv vzhledem k empirické části až zbytečné.  

 

Připomínky a otázky k obhajobě 

 V bakalářských pracích není přípustné se odkazovat na wikipedii (s. 41, poznámka 

pod čarou). 

 U internetových odkazů chybí datum stažení (s.41, 44, poznámky pod čarou, seznam 

použité literatury) 

 Možné scénáře, které autor analyzuje na s. 43 jako příklady institucionální reflexivity 

vzhledem k nedostatku relevantních údajů se oponentovi jeví jako pouze úvahy, jak to 

asi mohlo fungovat.  

 Kauzalitu v některých z reakcí firem, uvedených na s. 44, 45, ve vztahu ke změnám na 

trhu lze velmi těžko prokázat. Například, dalším faktorem, který by mohl ovlivnit tyto 

reakce mohly byt dlouhodobé strategie firem v rámci nadnárodních konsorcii, do 

kterých všechny mobilní operátoři patři, zvyšování využiti internetu na úkor hlasového 

spojení a SMS sprav, které vede k snížení ziskovosti operátoru v mezinárodním 

měřítku, atd.  

 Co se tyče inovace v rámci managementu (poslední bod s. 45), je vždy třeba se dívat 

na to nejen, jaké pozice byly vytvořeny ale i jaké zmizeli. Tak v současné době většina 

velkých českých firem od bank a pojišťoven do telekomunikačních společnosti 

prochází změnou managementu ať už personální nebo strukturální.  

 Celkově kapitola 5.3.1, která by měla sloužit, jako centrální kapitola v empirické části 

práce působí dojmem spíše úvah, sice často logických ale nepodložených, 

vyjadřujících spíše roztrpčení autora ad stávající situaci nežli vědeckou analýzu textu.  

Také zde autor hodně čerpá z internetových novinových serveru (iDNES) bez reflexe 

toho nakolik adekvátně tisk reflektuje realitu.  

 Analýza dokumentu v  podaní autora se zmenšila na analýzu novinových článků. 

Autor neanalyzuje prvotní zdroje takové jako například zápisy ze schůzi 

managementu, učtení uzávěrky, dlouhodobé strategie firem, atd. 

 Cílem výzkumu autora je „prokázat, že existuje korelace mezi reflexivitou společnosti 

a vnější regulaci“ (s. 39). Bohužel musím konstatovat, že vzhledem k nedostatkům 

uvedeným výše cíl nebyl splněn.  
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Celkově práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k závažným nedostatkům v prokázání 

centrální hypotézy navrhuji hodnocení nejvíce trojkové v případě úspěšné obhajoby. 

 

V Praze dne 26.8.2013      Ing. Inna Čábelková, Ph.D.  

 

 


