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Úvod

Koncept podnikatelského inkubátoru je v českych podmínkách poměrně mlady, a proto

pŤináší Ťadu otáaek. Jedná Se zejména o otázky vztahující Se k pŤínosu podnikatelskfch

inkubátorri pro sektor mal;ich a stŤedních podnikri. Specifická v této oblasti je také nejednotně

používaná terminologie a roztŤištěnost koncept inkubátor v ČR a tím i rozmanitá situace

v provozu aktivit kaŽdého podnikatelského inkubátoru. Vyzkum v prostŤedí Čn 3e v této

oblasti ojediněl;f . Ztohoto pohledu považují téma doktorské disertační práce za aktuá|ni,

vyznamné a pŤínosné.
PŤedloŽená disertační práce má rozsah I42 stran textu' je doplněna Seznamem tabulek,

obrázki, boxri, použitych zk<ratek, pouŽité literatury a sedmi pŤílohami. PŤed rivodem je

zaÍazena anotace v českém, anglickém a německém jazyce.

K jednotlivym požadavkrim na posudek doktorské disertační práce uvádím následující

hodnocení:

a) Formální aspekty disertační práce, vyjádŤení k systematiěnosti, pŤehlednosti, formální

ripravě a jazykové rovni disertační práce

Text je napsán srozumitelně a pečlivě. Po formální stránce je práce zpracována kvalitně,

čtenáŤ Se v textu dobŤe, snadno a rychle orientuje. objasřovaná problematika je vhodně

doplněna obrázky, grafy a tabulkami. PŤílohy vhodně doplřují text.

b) obsah disertačni práce, vyjádŤení k volbě tématu, metodologick;fm postuprim, kvalitě

ana|yzy a zhodnocení světového poznatkového fondu v dané oblasti

Práce je rozdělena do osmi kapitol dobŤe oďráŽejících logickou strukturu textu. V teoretické

části jsou nejdŤíve popsány a analyzovány jednotlivé dílčí prvky konceptu podnikaní a

podnikatelského prostŤedí, na které navazuje problematika vyznamu malého a stŤedního

podnikání a podpory podnikání obecně. Dále navazuje kapitola, ktetá se věnuje vybranému

nástroji podpory podnikání, podnikatelskému inkubátoru. Kapitola uvádí historicky vyvoj

podnikatelsk;i,ch inkubátorťr, definice podnikatelského inkubátoru a pÍíbuzn;fch pojmti, cíle

podnikatelského inkubátoru. Dále kapitola mapuje hlavní směry vědeck;fch vyzkumťr

podnikatelské inkubace, princip fungování podnikatelsk;ich inkubátoru a koncept



podnikatelského inkubátoru V ČR. Na teoretickou část navazuje empirická č,ást práce, kterou

|ze rozdělit do tŤí celkťr: podnikatelské inkubátory, klienti podnikatelsk]fch inkubátorťt, role

podnikate1ského inkubátoru v univer zítním prostŤedí. V rámci kaŽdé části je popsána

metodik avyzkumu a jsou ana\yzovány adiskutovány vfsledky vfzkumu. Závěrečná kapitola

shrnuje vysledky doktorské disertační práce. obsahuje doporuěení pro management

podnikatelskfch inkubátoru a uvádí pŤínosy pro rozvoj oboru, PÍo praxi a pro pedagogickou

činnost.

Z hledisk a použitych metod je v teoretické části využita pŤedevším metoda literární rešerše

sekundárních zdrojťr a to jak dom ácích, tak zahraničních. PŤi práci se získanymi daty je

vyuŽitametoda deskripc e, analyzy a synté zy.Pro zhodnocení a srovnání dat je použita metoda

komparace. V práci autorka postupuje od obecného ke konkrétnímu, tj. deduktivním

zpťrsobem. Predevším v závěrupráce je vyuŽita pak metoda indukce, tj. ťrsudek postupující od

konkrétních pŤípadri k obecnym závěrtlm. V empirické části j sou použity metody

kvantitativního a kvalitativního vyzkumu a jejich vzájemná kombinace. V oblasti

kvantitativního qizkumu je využito zejména dotazníkové šetŤení, v oblasti kvalitativního

vyzkumu jsou využity expertní pohovory apÍípadové studie.

Ke zkoumanému problému není dostatek české literatury a autorkaprokazlje' že prostudovala

v rámci zpracování doktorské práce četné zahranični zdroje, vědecké články, relevantní

internetové zdroje i akademické vyzkumy. PŤedloŽená práce odpovídá kritériu vědeckosti a

pŤispívá k rozvoji a rozšíŤení teoretického rámce podnikatelskfch inkubátorťr jako nástroje

podpory malého a stŤedního podnikání. V;fsledky jsou pŤíspěvkem ke zlepšení současného

stavu vědeckého poznání ve zkoumané oblasti.

Prob1émem pŤi práci s daty je to, Že s ohledem na krátkou historii podnikatelskych inkubátoru

a jejich k1ientri v ČR není možné získat dostatečně velk! vzorek respondentťr jak v pŤípadě

dotazníkového šetŤení u inkubátorťr, tak u klientri inkubátorri. Tím je omezena moŽnost

provádět statistické testování hypotéz. To bylo moŽné provést pouze u vyzkumu, ktery byl

prováděn v univer zitnim pro stŤedí .

c) Cíle disertačnipráce,vyjádŤení se k formulaci stanovenfch cíIti a k jejich naplnění

Cílem disertační práce je zhodnotit pťrsobení podnikatelského inkubátoru jakoilo nástroje

podpory podnikání pro malé a stŤední podnikatele.

Autorka pŤitom deírnuje, co chápe pod pojmem pŤínos podnikatelského inkubátoru. Kromě

hlavního cíle autorka definuje další dílčí cíle, jejichž postupné naplřování vede ke splnění

hlavního cíle disertačn i práce. Hlavní cíl i dílčí cíle jsou formulovány na základě

definovaného vědeckého problému. Cíle jsou formulovány logicky, srozumitelně a v souladu

se zaměŤením doktorské práce.

Jak hlavní cíl, tak dílčí cíle disertační práce byly splněny.

d) Relevantnost hypotézvzhledem k Ťešenému problému, posouzení kvality a náročnosti

užitého metodického aparátuk jejich testování, zhodnocení kvality arozsahu empirického

materiálu



V disertační práci byly formulovány čtyŤi hypotézy se snahou postihnout pŤi zkoumáni
kritéria relevance, učinnosti a udrŽitelnosti.
Hl: Koncept a cíle podnikatelského inkubátoru odpovidají potŤebám malfch a stŤedních
podnikatehi.
H2: Nabízené sluŽby podnikatelského inkubátoru jsou pŤínosné pro malé a stŤední
podnikatele.
H3: Dopady prisobení podnikatelského inkubátoru na inkubované MSP jsou dlouhodobě
udrŽitelné.
Čtvrtáhypotéza ověŤuje zájem o fungování podnikatelského inkubátoru v rámci univerzitního
prostŤedí a vliv školního vzdě|ávání na pŤístup k podnikání.
H4: Implementací vybranych služeb podnikatelského inkubátoru v univerzitnímprostŤedi|ze
zvyšit zájem budoucích absolvent o malé a stŤední podnikání.

Tyto hypotézy vzhledem k Ťešenému problému považuji zarc|evantní. K testovánihypotéz
bylo využito zejména dotazníkové šetŤeni a expertní pohovory. Jak již bylo qiše uvedeno,
vzhledem k cíli práce, definovanym hypotézám a oblasti, která byla pŤedmětem vyzkumu'
není možné v rámci ČR ziskat velky vzorek respondentri jak v pŤípadě šetŤení u inkubátor ,
tak u klient inkubátor . V;isledky dotazníkového šetŤení jsou zptacovány pÍevé ně ve formě
tabulek a nejd ležitější vysledky jsou pŤedstaveny ve formě sloupcov!,ch, vysečov!,ch,
paprskovych pŤípadně dalších vhodnych grafu. Tyto vysledky jsou diskutovány a
komparovány s vysledky již existujících evropskych vfzkum . Tam kde to vfsledky
dotazníkového šetŤení umoŽnily, byl vyuŽit statisticky apa tpro vyhodnocení dat.

e) Stanovisko k vfsledkrim disertačnipráce a privodnímu konkrétnímu pŤínosu doktorandy'
zhodnoc ení vyznamu pro obor' posouzení moŽností dalšího rozpracování tématu

PŤedložená disertační práce pŤináší v komplexní podobě širokf pŤehled, zhodnocení současné
situace a doporučení k problematice podnikatelsk;ich inkubátoti, zejména v ČR. ztoumaná
problematika je aktuální a v podmínkách Čn se jedná o poměrně novou vědní oblast.
Dokumentuje to i skutečnost, že auÍorka čerpala pŤi zpracování teoretické části ve velkém
rozsahu Ze zahraniční literatury. Pro zkoumanou oblast je charakteristická roztŤíštěnost
v používané terminologii. Jasné definování zák|adních i pŤíbuznych pojm podnikatelské
inkubace a určení jejích rolí povaŽuji zavyznamn;f pŤínos pŤedložené disertační práce. Velmi
pŤínosné je také zmapování dosavadních v;izkumťr v oblasti podnikatelské inkubace.
Bezesporu privodním dílem autorky je zhodnocení podnikatelsk ch inkubátoru v ČR
z pohledu managementu podnikatelsfufch inkubátoru a z pohledu jejich klientri a návrh
oblastí, na které je tŤeba zaměŤit v budoucnu pozornost. V nejvíce problémovych oblastech je
naznačen možny zptisob Ťešení.
Z mého pohledu by bylo zajimavé téma dále rozpracovat napŤíklad z hlediska pŤínosu
inkubátoru jakožto nástroje podpory podnikání pro českou ekonomiku jako celek, nejen pro
konkrétní vybrané malé a stŤední podnikatele.
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f) vyjádŤení k publikačním aktivitám doktorandky

Publikační aktivity doktorandky jsou V souladu se stanovenymi požadavky. Je spoluautorkou
dvou monografií a pŤíspěvku v odborném ěasopise. Dále je autorkou či spoluautorkou
pŤíspěvkri ve sbornících z mezinérodních konferencí.

otázky k diskuzi v rámci obhajoby

Jaká doporuěení byste na zéi<|adě zpracované doktorské práce formulovala pro tv rce
politik podp9ry podnikaní malych a stŤedních podnikri v ČR v oblasti podnikatels$fch
inkubátorff.z'
V čem spatŤujete hlavní rozdí|y v charakÍeru a principech fungovarrí podnikatelskfch
inkubátoru v ČR, v EU a v USA?

Zá.lěr

ProtoŽe obsah práce splřuje požaďavky kladené na doktorskou disertaěníptáci, samotná práce
je kvalitní a autorka zde prokéuala potŤebné zna|osti v daném oboru a schopnost samostafirě
vědecky pracovat, což dokazuje mj. i prezentovaná publikační činnost, hodnotím tuto
doktorskou práci kladně a doporučuji tuto doktorskou práci k obhajobě.
V pŤípadě rispěšné obhajoby navrhuji, aby byl Ing. PetÍe Taušl Prochánkové udělen titul
doktor (PhD.) v oboru Podniková ekonomika a management.
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