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Cílem předložené práce je provést systematickou rešerši aktuální odborné časopisecké 

produkce zabývající se problematikou šíření inovací v organizaci. Práce by tak měla rozšířit 

klasické portfolio znalostí o mechanismech difuze v organizaci obsažené v poslední 

systematické práci E. Rogerse "Diffusion of Innovations" a poskytnout vodítka pro směřování 

dalšího výzkumu v této oblasti. Již ze samotného cíle je patrné, že se jedná o práci poměrně 

ambiciozní, která je svým záběrem interdisciplinární a závislá na zpracování téměř výhradně 

cizojacyčné odborné produkce. Autorka se s tímto cílem vypořádala dle mého názoru na 

úroveň bakalářské práce nadstandardně dobře a tato práce může sloužit jako vzor zpracování 

bakalářské práce formou přehledové studie, která se nevyčerpává opakováním. 

Práce je logicky strukturovaná, úroveň jazyka je velmi dobrá, rušivých je pouze několik 

překlepů (např. Basova modelu na s. 33) a pravidelné užívání tvrdého -y- ve slovech užívající 

suffix –filní (homofilní, heterofilní.). Text má dobrou integritu, nejsem si jen jistý s nutností 

zařazení několika málo pasáží v teoretické částí (např. relevance kpt. 2.5.4). Jako poněkud 

svazující může působit váha Rogersova textu "Diffusion of Innovations"  z roku 2003 v 

teoretické části, je ovšem třeba zdůraznit, že se jedná o klíčový text v oblasti výzkumu difúze 

inovací, který autorka vhodně kombinuje s dalšími relevantními studiemi, a to i na úrovni 

představení elementárních pojmů (viz např. kpt. 2.2.1). Práce s odbornými texty a celková 

odborná úroveň textu je dle mého čtení bezproblémová. 

Jako pozitivní hodnotím dále zejména přítomnost vysvětlení specifik zvoleného teoretického 

přístupu ve srovnání s alternativními přístupy (management zdrojů a org. rozvoj na s. 13), 

důslednost a systematičnost využití metody systematické rešerše, stejně jako zvolený a dobře 

popsaný postup, šíři a aktuálnost použité zahraniční literatury (autorka do analýzy zahrnuje 

jen studie poblikované od roku 2010), a vyvození závěrů ze systematické rešerše formou 

doporučení pro směřování dalšího výzkumu v této oblasti. Pokud by byl prostor pro diskusi, 

zajímalo by mě, kterým směrem by bylo dle autorky nejvhodnější při zpracování tématu dále 

pokračovat. 

 

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě s 

hodnocením výborně. 

 

 

V Grossschweidnitz, dne 24.5.2014                                           Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 

 


