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I.  Aktuálnost tématu 
 
Autorka se rozhodla pro novátorský pohled na začlenění firem do klastru na základě 
promyšleného postupu managementu formou konkurenční strategie. Tímto tématem proniká 
do několika oblastí, které analyzuje a následně doporučuje praktická řešení v podobě 
metodiky zahrnutí působnosti podniku v klastru do konkurenční strategie společenství v rámci 
odvětví informačních a komunikačních technologií. 

Přestože je koncept spolupráce v České republice v posledních 10 letech poměrně rozšířen, 
jeho vlastní efektivnosti pro zúčastněné aktéry, především malé a střední podniky, nebyla 
dosud věnována potřebná výzkumná pozornost. Aktuálnost tématu se tak odráží již v samotné 
volbě předmětu zkoumání, tj. širšího rámce a podmínek fungování dlouhodobě udržitelného 
klastru, určení aktivit a faktorů konkurenceschopného klastru včetně analýzy rizik klastrů 
z hlediska jejich přínosů pro své členy. 

Nahlížení na členství v klastru jako výsledku konkurenční strategie je rovněž aktuální, 
bereme-li v úvahu rostoucí tendence k síťování v globalizovaném světě, jehož hlavní metou je 
konkurenční výhoda na straně jedné a výhody z aglomerace a úspory z rozsahu na straně 
druhé. Tuto zdánlivě neslučitelnou situaci autorka slučuje právě v podmínkách klastrové  
„co-opetition“. Aktuální je v této souvislosti také podrobnější rozvedení investigativní 
konkurenční strategie s kooperačními prvky a problematika strategických aliancí. V přehledu 
konkurenčních strategií se autorka opakuje na s. 24 a 27 (Strategie P. Kotlera).  

Od fenoménu konkurence se tak disertantka přesouvá k fenoménu spolupráce, jejích 
formálních aspektů až ke klastrům, jejichž zevrubné charakteristice se věnuje z nejrůznějších 
úhlů pohledu ve vyčerpávajícím rozsahu citovaných zdrojů.  

 
 
 
 
 



II.  Naplnění stanovených cílů 
 
Zaměření práce na sektor ICT a vymezení jeho specifik z hlediska trhu jako cíle disertační 
práce bylo naplněno v dostatečném a přehledném rozsahu.  

Definování základních předpokladů fungování pro dlouhodobě udržitelný a finančně 
nezávislý klastr je rozvinuto jednak argumentací o „chybějících“ podmínkách poptávky 
v sektoru ICT, což vyžaduje hlubší vysvětlení autorky, tj. zdůvodnění, proč není Porterův 
diamant brán jako jedno z teoretických východisek disertační práce. Dále pomocí modelu 
CIMP (Cluster Initiative Greenbook, správný rok vydání je 2003, zatímco v r. 2006 byl v ČR 
vydán překlad) s výsledným souhrnem aktivit, jejichž vykonávání může zajistit efektivní a 
dlouhodobé fungování klastru. Chybí zde však klasifikace jednotlivých činností v závislosti 
na jejich četnosti, ev. prioritarizaci ze strany respondentů. 

Definování aktivit a faktorů konkurenceschopného klastru v prvních 3 letech jeho existence je 
postaveno na kvalitně zpracovaných výsledcích výzkumného šetření.  

Cíl týkající se analýzy rizik fungování klastrů s vymezením slabých míst, mezer a přínosů je 
naplněn jednak přehledem základního členění rizik a používaných metod, a jednak výsledky 
vlastního šetření.  

Hlavní cíl disertační práce, kterým je metodika zahrnutí působení klastru do konkurenční 
strategie společnosti v rámci ICT odvětví, je rozpracován do tří kroků s výslednou formulací 
strategie a její metodiky.  

Naplnění dílčích cílů přispělo k vybudování důležitých předpokladů pro tvorbu konkurenční 
strategie s uplatněním výsledku výzkumného šetření a bylo zúročeno návrhem metodiky pro 
tuto strategii. 

 

III.  Postup řešení a přínosy 
 
Disertantka metodicky vycházela ze sběru sekundárních a primárních dat s využitím 
dotazníků a rozhovorů, statistických a obecně teoretických metod. Za přínosný lze označit 
primární výzkum na základě vlastního předpřipraveného formuláře u českých, ale i 
zahraničních klastrů v sektoru ICT, rovněž členských a nečlenských firem klastru Network 
Security Monitoring Cluster a dalších subjektů v oblasti regionálního rozvoje a sektoru ICT. 
Proces výzkumu se řídil stanoveným harmonogramem.  

Přínosem jsou zjištěné pozitivní faktory vzájemné spolupráce firem v ICT s využitím pěti 
konkrétních obchodních taktik.  

Zásadní poznatky provedeného výzkumného šetření uvádí kap. 6.3.4 Shrnutí, která indikuje 
preferenci klastrových aktivit dle přínosu pro respondenty v porovnání pohledu manažerů 
klastrů a členských podniků, dále pak porovnává 6 klíčových faktorů.  

Celkově lze konstatovat, že disertantka zvládla široký záběr tří tematických rovin daného 
zadání po teoretické stránce a současných znalostí řešené problematiky, interpretace 



jednotlivých výsledků výzkumných šetření je méně přehledná, přinesla však řadu tvůrčích 
postřehů ve vztahu k specifikům firem v sektoru ICT.  

 
IV.  Význam pro praxi 

 
Zásadní poznatky využitelné v praxi z pozice managementu klastru v sektoru ICT přináší 
identifikace možností, jak navázat spolupráci mezi jednotlivými segmenty hodnotového 
řetězce v odvětví ICT, jehož centrálním bodem se stává zákazník, jak uvádí závěr kapitoly 
6.1.3. V přímém rozporu je pak zjištěná skutečnost, že ve zkoumaném klastru nejsou 
zastoupeni koncoví uživatelé, což je možno chápat jako významný impuls pro praxi ve 
smyslu zacílení potřebné marketingové komunikace klastru na tuto cílovou skupinu 
potenciálních členů. 

Přínosná pro praxi v klastrech jsou doporučení pro podporu obchodní spolupráce 
identifikované jako nejrizikovější z hlediska očekávání firem a další doporučení z výsledků 
šetření u ostatních aktivit klastru. 

Zajímavým výstupem šetření, dobře uplatnitelným v praxi je popis stádií strategického 
uvažování podniku ve vztahu ke klastru, který může být předán formou prezentace 
manažerům klastrů s cílem prevence negativních postojů podniků a naopak upevnění jejich 
rozhodnutí o vstupu do klastru či setrvání v něm.  

 
V. Formální úprava a jazyková úroveň 

 
Nelze nekomentovat gramatické chyby především v interpunkci, ale i v jiných jazykových 
oblastech a formálních projevech (chybějící písmenka, mezery, překlepy). Celkovou formální 
úroveň s řadou často náročných grafických zobrazení, která jsou zpracována z vlastních 
zdrojů autorkou, je možné, až na několik výjimek (např. Obrázek 1), pochválit.  

 
VI.  Závěr 

 
Práce splňuje požadavky kladené na disertační práce a obsahuje původní teoretické výsledky i 
jejich aplikaci v praxi. Tím doktorandka prokázala schopnost samostatné vědecké práce. Na 
základě výše řečeného 

 
doporučuji práci p řijmout 

 
a po jejím řádném obhájení udělit disertantce titul doktor filosofie ve zkratce PhD. 
 
 
V Ostravě, 18. října 2013 
 
 
 
        PaedDr. Pavla Břusková 


