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Student Jiří Pětník si vybral téma diplomové práce „Entrepreneurship  (how to run startup) 
under multinational enterprise  (MNE)“ na základě vlastního výběru. Diplomovou práci 
vypracovával se značným nasazením, kde velké úsilí věnoval nejenom velmi rozsáhlé rešerši 
literatury, ale také primárnímu a sekundárnímu výzkumu. Závěry diplomové práce je možné 
prohlásit za znovu použitelné nejen pro praxi, ale i pro další výzkum.  
 
Pokyny pro vypracování  
Student obdržel základní seznam odborné literatury spolu s pokyny pro vypracování neboli 
hlavními okruhy: 

 
- Literature Review  
- Startups and corporate entreprenurship  
- Research methodology under MNE  
- Application and research methodology 
- Conclusions 

 
Každému okruhu věnoval diplomat velkou pozornost.  
 
 
Splnění požadavků diplomové práce  
 
V rámci využívání podkladů z odborné literatury a praxe postupoval student velmi samostatně 
a aktivně. Díky tomu přicházel s mnoha nápady a novými zdroji informací. Student také 
spolupracoval při práci s mnoha lidmi z oboru  a to nejen ve společnosti IBM, kde probíhala 
největší část výzkumu ale i mimo ni. Své poznatky nejen z teoretického aparátu, ale i z praxe 
promítl plně do své diplomové práce. Celou diplomovou práci psal v anglickém jazyce, což je 
významný benefit pro potenciální další znovupoužitelnost.   
 
Po získání základního přehledu o dané problematice začal analyzovat konkrétní netriviální 
problém startupů a mezinárodních korporací. Značnou část věnoval hledání synergií mezi 
startupy a intrapodnikání v mezinárodních korporacích. Tento nelehký úkol nejenom splnil, 
ale i dalece přesáhl. Svým rozsahem v mnohých oblastech přesáhl zadání diplomové práce.  
 



Přínos této práce je zřejmý. Rozsáhlou rešerší literatury, ale i sekundárním výzkumem  našel 
konkrétní doporučení pro korporátní sféru a jakým způsobem se vyrovnat se stále sílícími 
tlaky ze strany malých firem, které se v globalizovaném světě stále častěji a rychleji prosazují 
na úkor mezinárodních korporací, díky flexibilitě, rychlosti adopce, inovacemi.   
 
Pro mezinárodní korporace diplomant doporučil použít tři metodologie, které mohou výrazně 
pomoci intrapodnikání a následnému zvýšení konkurenceschopnosti.   
 
Formální stránka diplomové práce 
 
Z formálního hlediska je diplomová práce velmi dobře čitelná s respektováním a dodržováním 
běžných konvencí při psaní technických textů.  
 
V rámci vedení mnoha bakalářských a diplomových prací bych chtěl vyzvednout úroveň 
anglického jazyka a anglickou terminologii v oblasti intrapodnikání.  
 
 
 
 
 
 
Otázky pro studenta:  
 
1.  Výstupem diplomové práce je doporučení tří modelů pro mezinárodní korporace. Jaký 
model byste doporučil přímo pro IBM, uveďte konkrétní kroky pro aplikaci a zároveň, jakým 
způsobem byste měřil přínos pro společnost.   
 
2.  V průběhu diplomové práce několikrát citujete Hofstedeho výzkum. Na obrázku 6.1 
uvádíte výsledky výzkumu porovnání České republiky a Finska. Hofstedeho výzkum je velmi 
rozsáhlý, ale je ze 70 let minulého století. Mohlo by se nabízet, že je již poplatný své době. 
Můžete zkusit popsat, jak by mohlo vypadat srovnání, pokud by výzkum probíhal v roce 
2015? Uveďte rozdíly oproti původnímu výzkumu a zdůvodněte.  
 
 
Hodnocení:  
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A – VÝBORNĚ.  
 
 
 
V Praze dne 27.5.2015                                         Martin Švík  
 
 




