
1

Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Vojtěch Kadlece: Transfer technologií na 

PřF UK v Praze. 

Diplomová práce má 72 stran textu, včetně několika stran příloh. Diplomová práce je bohatě 

doplněna obrázky a tabulkami. 

Diplomová práce se zabývá významným, ale dosud dosti opomíjeným tématem, a to 

problematikou transferu technologií, resp. komercializací výsledků výzkumu na PřF UK 

v Praze. Problematika fungování a vzájemné spolupráce subsystému tvorby znalostí a 

subsystému znalosti ekonomicky zhodnocujícím představuje samotné jádro nejnovější 

institucionální teorie regionálního rozvoje, tj. teorie regionálního inovačního systému. Tím je 

také jednoznačně dáno teoretické zakotvení předložené práce. Ke koncepci práce je ještě 

vhodné uvést, že autor se do značné míry nechal inspirovat průzkumem, který byl před 

několika lety proveden na PřF Masarykovy univerzity, jakož i na řadě dalších vědecko-

výzkumných pracovištích Jihomoravského kraje. Právě skutečnost, že Praha v oblasti podpory 

inovačního podnikání zřetelně zaostává za situací v Brně, resp. Jihomoravském kraji, byla 

jedním z motivů pro vypracování této práce. Ocenit je třeba i skutečnost, že si diplomant 

dokázal pro provedení podrobného průzkumu mezi vedoucími výzkumných skupin na naší 

fakultě zajistit osobní podporu děkana a přesvědčit ho o významu této práce. 

I přes výše zmíněnou inspiraci podobným průzkumem provedeným na PřF MU v Brně je 

třeba zdůraznit, že autor v žádném případě nepřevzal již existující metodiku, ale právě 

metodické přípravě šetření věnoval téměř rok. 

Práce začíná kvalitně zpracovaným teoretickým rámcem, zpracovaným především na základě 

znalosti zahraniční literatury. Po metodické části následuje stěžejní a nejrozsáhlejší část 

diplomové práce, která seznamuje s výsledky provedeného šetření mezi vedoucími 

výzkumných týmů. Následuje kapitola věnovaná srovnání se situací v JMK, zejména pak 

s PřF MU v Brně. Předposlední kapitolou je část věnovaná autorovým doporučením 

praktických kroků k posílení proinovačního klimatu na PřF UK v Praze. Práce tradičně 

uzavírá závěr. 

Je třeba zdůraznit, že práce přinesla řadu zjištění, z nichž některé nejsou v souladu 

s předpoklady vyplývajícími z teorie regionálního inovačního systému a návazných 
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teoretických konceptů jako jsou např. diferencované znalostní základy. I přes skutečnost, že 

na PřF UK v současné době chybí adekvátní rámec pro  podporu komercializace výsledků, 

provedené šetření ukázalo, že potenciál na PřF je poměrně vysoký a řada výzkumných týmů 

se komercializaci věnuje i za současných podmínek, a to i přes řadu bariér, a ť již existujících 

na úrovni fakulty nebo na úrovni národního legislativního a institucionálního rámce.        

Po formální stránce má práce dobrou úroveň, neshledal jsem žádné závažnější problémy, 

kromě některých formulačních neobratností. Řadu výhrad však lze mít k anglickému 

abstraktu i k samotnému anglického překladu názvu práce. 

Vzhledem k průběžné vzájemné komunikaci s diplomantem během zpracování práce již 

nemám v této fázi  další připomínky. 

Závěr:

Práce představuje velmi podrobnou případovou studii existující spolupráce výzkumných týmů 

se soukromými firmami. Je založena na velmi důkladné metodice i na velmi dobré znalosti 

teorie regionálních inovačních systémů. Ocenit je třeba autorovo vysoké nasazení při 

zpracování celé práce, zejména pak při provádění empirického šetření. Autor prokázal 

mimořádně dobrou schopnost samostatné odborné práce. Práci proto doporučuji k úspěšné 

obhajobě. 
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