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Diplomová práce se věnuje tématu transferu technologií mezi výzkumem a podniky, což je 
téma stále častěji diskutované nejen mezi odborníky, ale i veřejností. Zaměřena specificky na 
transfer znalostí a spolupráci výzkumníků přírodovědných oborů, konkrétně Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze. Jako cíl si práce klade zjistit, jaký je prostorový vzorec spolupráce
výzkumníků a jejich partnerů ze soukromé sféry a jaké jsou její bariéry, resp. faktory, které jí 
napomáhají. Práce se tedy věnuje jednoznačně aktuálnímu tématu, které je podloženo 
současnou zahraniční literaturou a diskuzí teoretických konceptů. Samotná analýzy je 
založena na realizovaném šetření formou strukturovaných rozhovorů, které lze vzhledem 
k počtu oslovených respondentů považovat za silnou stránku práce. 

Struktura práce poměrně dobře logicky postavena, práce je rozdělena do 5 standardních částí 
– úvod, teoretické zarámování, metodika, vlastní empirická analýza a závěr. Vlastní analýzy 
je dále doplněna o srovnání s obdobnou studií realizovanou v Jihomoravském kraji a kapitolu 
ukazující příklady dobré praxe. Práci by však prospělo detailnější členění uvnitř těchto 
hlavních celků, kdy s výjimkou kapitoly 4 není žádná další dále členěna. Kapitoly tak 
představují jeden dlouhý nečlenitý text, který se velmi obtížně čte a vnímá význam 
jednotlivých diskutovaných témat. Navíc takto působí neuspořádaně, jakoby ani autor práce 
nedokázal například v diskutovaných teoriích najít potřebnou strukturu a zarámování pro své 
téma a spíše postupně představoval jednotlivé koncepty a klíčové publikace. 

Úvodní část je věnována definici studovaného problému a popisu základních hypotéz, chybí 
však jejich zdůvodnění – z čeho při jejich formulaci autor vychází. Tento nedostatek by nebyl 
významný, pokud by zdůvodnění hypotéz následovalo v návaznosti na diskuzi literatury. Ani 
zde však zdůvodnění není jasně uvedeno. V případě obhajoby práce je proto třeba, aby autor 
lépe vysvětlil, na základě čeho byly hypotézy formulovány. Hypotézy navíc používají 
specifické odborné termíny (např. institucionální blízkost), které zde však nejsou blíže 
definovány. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejednoznačné pojmy (instituce jako organizace 
nebo instituce jako ustálené normy apod.), bylo by jejich vysvětlení a přesnější definování 
více než žádoucí a je třeba ho minimálně uvést v případě obhajoby. 

Druhá kapitola práce je věnována teoretickému zarámování. To vychází z několika 
relevantních teoretických konceptů, které jsou postupně diskutovány. Diskuze je však opět 
neuspořádaná, poměrně nepřehledná a není z ní patrná vazba na hypotézy práce a také vlastní 
návrh analýzy a realizované šetření. 

Podobně neuspořádaně působí také kapitola věnovaná metodice. Autor zde představuje hlavní 
metody výzkumu a analýzy, nicméně celkově přeskakuje tam a zpět mezi jednotlivými fázemi 
a metodami, aniž by však všechny použité metody a také zdrojová data byla představena 
uceleně a jasně. Z kapitoly je tedy sice patrné, jak asi autor postupoval, přesný přehled všech 
zdrojových dat, finální počet a struktura oslovených týmů či struktura rozhovoru nejsou 
patrné a lze na ně jen usuzovat. 

Čtvrtá, nejrozsáhlejší kapitola je věnována vlastní analýze a případové studii PřF UK. Zde 
autor postupně představuje a diskutuje (pravděpodobně) jednotlivé otázky z dotazníku 



rozdělené na čtyři oblasti – základní charakteristika týmů, prostorové rozmístění partnerů, 
charakter spolupráce a bariéry spolupráce. Poslední podkapitola představuje shrnutí a diskusi 
výsledků vzhledem k vymezeným hypotézám. Výsledky šetření jsou bohužel prezentovány 
opět velmi neuspořádaně, prostřednictvím jednoduchých grafů umístěných často nepřehledně 
i uprostřed odstavců a textu, postupně podle jednotlivých dílčích otázek, bez jasné vazby na 
vymezené hypotézy a snahy o nějakou syntézu. Autor zde vychází z podobného výzkumu 
provedeného v Jihomoravském kraji, který také zmiňuje. Motivace a bariéry výzkumných 
organizací pro spolupráci s aplikační sférou a organizační zajištění tohoto procesu byly navíc 
předmětem studie hodnotící jedno z opatření Národní politiky VaVaI 2009-2015 (viz 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=665501). Autor realizoval své vlastní
šetření a rozhovory, počet rozhovorů i osoby, které oslovil, je třeba také určitě ocenit. 
Výsledné podání výsledků této práce však autor jakoby ve své diplomové práci neumí prodat 
a nabízí se tak otázka, v čem je analýzy diplomové práce odlišná, kde je její klíčová, vlastní 
přidaná hodnota.  
Autor sice v závěru čtvrté kapitoly své šetření shrnuje a vrací se také k vymezeným 
hypotézám, jejich ověření je však diskutabilní vzhledem k tomu, že na ně nejsou přímo 
vázány žádné z hodnocených otázek, resp. byly hodnoceny spíše jen na základě základních 
informací a dalších informací získaných během rozhovorů, které však nejsou dostatečně 
prezentovány v diplomové práci.

Závěr práce krátce shrnuje její cíl a výchozí body a dále detailněji diskutuje její výsledky, jak 
ve vztahu k hypotézám, tak zejména s ohledem na klíčové bariéry transferu technologií a 
spolupráce mezi akademickou a podnikovou sférou. Závěr také na rozdíl od předchozích 
kapitol obsahuje potřebnou syntézu i z části kritický pohled na analyzovanou problematiku. 
Opět ale působí neuspořádaně a ztrácí se v něm, co jsou skutečně vlastní klíčové poznatky a 
přínosy práce.  

Kladem práce je určitě načtená, převážně zahraniční literatura. Jasnou slabinou v tomto 
případě je však skutečnost, že uvedený seznam literatury významnou část citovaných zdrojů 
neobsahuje. Seznam literatury je proto třeba upravit a uvést všechny citované a použité 
zdroje.

Z hlediska formální stránky se bohužel autor nedokázal vyvarovat řady základních 
gramatických chyb, které snižují kvalitu práce. V některých pasážích zvolený, spíše 
neformální styl také zcela nekoresponduje s požadavky na obdobnou práci. Navíc je
v kontrastu s formálním a často velmi odborným jazykem v pasážích jiných. Stejně tak i 
grafická úprava a formátování práce jsou spíše na základní úrovni, využívajících základních,
přednastavených formátů. I formální stránka práce je ale její součástí, součástí celkového 
dojmu, možnosti práci porozumět či mít zájem si ji přečíst. 
Minimálně z pohledu gramatických chyb a překlepů doporučuji práci znovu projít a tyto 
naprosto minimalizovat, resp. odstranit.

Práci i přes výše uvedené výtky doporučuji k obhajobě. Pro obhajobu práce doporučuji zvážit 
zapracování těchto připomínek: 
 Výrazně zlepšit formální stránku práce, zlepšit uspořádání textu, grafů a také naprosto 

minimalizovat gramatické chyby a překlepy. 
 Jednotlivé kapitoly logicky rozčlenit do menších celků – podkapitol, které usnadní čtení 

práce, ale také ukážou, že se autor sám skutečně nad danou problematikou zamyslel a 
navrhl vlastní rámec „na míru“ pro svou diplomovou práci.



 Lépe definovat a zejména zdůvodnit uvedené hypotézy práce. Vlastní analýzu a její 
představení vázat na tyto hypotézy tak, aby bylo zřejmé, co říkají výsledky šetření 
vzhledem k předpokladům práce. 

 Lépe popsat jaké jsou přínosy práce s ohledem na obdobné studie realizované v nedávné 
době v ČR. 

 Jasně uvést všechny citované zdroje. 
 Uvést v příloze dotazník / otázky, které byly využity v rámci šetření. 
 Vyvarovat se zjednodušených závěrů (např. nemůže být překvapením, že výsledky 

výzkumu ukazují na poměrně silnou spolupráci s firmami, pokud spolupráce s aplikační 
sférou byla jednou z podmínek výběru týmu k rozhovorům). 

 Zamyslet se, zda je vzorek vybraných týmů skutečně dostatečný a reprezentativní, zda jeho 
výběr výrazně neovlivňuje výsledky práce. 

 Zamyslet se, zda výsledky z rozhovorů nelze doplnit dalšími daty a informace týkající se 
spolupráce – například z uvedeného IS VaVaI nebo Web of Science, z kterého autor 
čerpal, ale žádné výsledky neuvádí.  

V Praze dne 20. května 2013 

Pavla Žížalová


