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Předkládaná diplomová práce měla za cíl odhalit, popsat a analyzovat jednotlivé efekty, které 

vznikají aplikací přístupu triple-helix v praxi. První dvě části jsou zaměřeny zejména na 

definování základních pojmů, jsou popsány různé přístupy k modelu triple-helix, jednotliví 

aktéři a následně je věnován prostor klastrům a klastrové politice. Kladně hodnotím zejména 

práci autorky se zahraniční literaturou. V analytické části byl vybrán Bezpečnostně 

technologický klastr, v rámci kterého byly zkoumány výše zmíněné efekty a to 

prostřednictvím analýzy dvou projektů: (i) Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a 

jeho řízení; (ii) Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr. V závěru čtvrté kapitoly pak 

autorka uvádí vlastní doporučení. 

 

K práci mám několik komentářů. V práci se objevují formální nedostatky, například citování 

zdrojů. Z hlediska obsahu a zpracování práce by měly být více popsány přelévací efekty 

vznikající aplikací přístupu triple-helix, které jsou i součástí osnovy práce. Stěžejními výstupy 

práce by měla být tabulka 8 (s. 91) a obrázek 19 (s. 94), kde jsou jednotlivé efekty hodnoceny. 

Způsob hodnocení vzniklých efektů a jejich sčítání je ale podle mého názoru chybné, autorka 

by měla příště využít standartní vědecké metody, které by umožnili definici prakticky 

využitelných závěrů. Práci je v této podobě možné vnímat jako ryze teoretickou.  

 

Jelikož v analytické části postrádám větší důraz na úlohu jednotlivých subjektů triple-helix 

modelu, mohla by se diplomantka v rámci diskuse vyjádřit k následujícímu: 

 

1) Jakou roli, v rámci Vámi zvolených projektů, měli jednotliví aktéři a ke vzniku jakých 

efektů to vedlo? 

2) V zahraniční literatuře se můžete setkat s názory, že mnohem efektivnější může být 

spolupráce na úrovni univerzity-firmy, popřípadě vlády-firmy, a že spolupráce na úrovni 

univerzity-firmy-vlády může naopak vést například k alokační neefektivnosti. Jaký je Váš 

názor na toto tvrzení?  



 

I přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou D. 

 

V Pardubicích dne 17. 5. 2018. 
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