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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Prostorová diferenciace a její příčiny v míře vzniku nových firem v Česku  

   

Autor práce: Bc. Martina Formánková   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Autorka se inspirovala konceptem firemní demografie a jako téma diplomové práce si stanovila 

výzkum prostorových rozdílů v míře vzniku nových firem v rámci Česka a objasnění příčin 

nerovnoměrností na úrovni regionů. Specificky se autorka rozhodla prověřit vazbu vzniku firem 

v Česku v souvislosti s ekonomickou specializací regionu, přítomností velkých firem a hledala vliv 

nezaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Práci s literaturou považuji za velmi zdařilou na úroveň diplomové práce. Autorka pracovala 

výhradně se zahraničními zdroji literatury – nejčastěji z „nizozemské školy firemní demografie“. 

Diskutovány jsou nejčastější teoretické koncepty aplikované na výzkum vzniku nových firem – 

ekologický a pracovně-tržní koncept. Velmi důsledně jsou diskutovány faktory ovlivňující míru vzniku 

nových firem na základě předchozích zahraničních výzkumů, které následně ovlivnily výběr 

proměnných pro tuto diplomovou práci a přispěly k formulování hypotéz. Na druhou stranu není 

explicitně uvedeno, proč některé diskutované faktory v rozboru literatury nakonec nejsou součástí 

analýzy. 

 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Práce má silně kvantitativní charakter. Autorka pracuje výhradně se sekundárními zdroji dat o vzniku 

firem a dále s nezávislými proměnnými jako je míra nezaměstnanosti, míra vzdělanosti, index 

specializace a velikostní strukturou firem v regionech. Míra vzniku nových firem je standardizována 

dle pracovně-tržního nebo ekologického přístupu. Výsledky obou přístupů ke standardizaci autorka 

komparuje. Kromě základních technik deskriptivní statistiky jsou využívány metody prostorové 

autokorelace a geograficky vážené regrese, které se musela autorka naučit.   

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Jakkoliv jsou aplikované metodické přístupy správné a uchopení celé tematiky vhodné, tak 

analytická část práce trpí nadměrnou mírou deskripce a omezenou snahou o vysvětlení příčinných 

souvislostí. Analytická část práce je jinak logicky strukturovaná a odpovídá stanovený cílům a 
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hypotézám. Při interpretaci se bohužel projevil spěch spojený s poslední fází zpracování diplomové 

práce. Výsledkem toho jsou dílčí chyby při zpracování a intepretaci prostorové autokorelace či 

lineární regrese (kontrolní proměnné, koeficienty determinace a jejich interpretace apod.) I přesto 

má analytická část práce svoji hodnotu a přináší zajímavé náměty, které by mohly být do budoucna 

detailněji prozkoumány. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěrech práce autorka odpovídá na výzkumné otázky a hypotézy. Zasazení závěrů do širšího 

kontextu výzkumu firemní demografie by mohlo být propracovanější, ale oceňuji snahu autorky toto 

v Česku neřešené téma zobecňovat.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

- 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Martina Formánková se pokusila uchopit téma vzniku nových firem dle vzoru zahraničních 

uznávaných konceptů firemní demografie, což bylo v Česku dosud neřešené téma. V tomto smyslu je 

vhodné autorku ocenit. Na celkové kvalitě a propracovanosti se však projevil spěch v posledních 

týdnech před odevzdáním, což ovlivnilo zejména analytickou část práce. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

- 

 

Datum: 4. 9. 2017  

Autor posudku: RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.  
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