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1 Úvod 

Ekonomický rozvoj podmíněný vědeckotechnickým pokrokem směřuje za 

soudobých podmínek rozvoje trţních vztahů k narůstání rozdílů v rozdělení důchodů 

a bohatství a nikoli k jejich vyrovnávání. Tento proces je často podporován procesy, které 

nabyly na síle v průběhu devadesátých let a vešly ve známost zejména jako globalizace 

a transnacionalizace na straně jedné a liberalizace na straně druhé. Do podnikatelského 

prostředí přichází nový typ podnikatelů, kteří od počátku svého podnikání jednají globálně. 

Nečekají, aţ se stabilizuje jejich situace na domácím trhu a rovnou expandují. Ještě před 

několika lety to bylo nepředstavitelné a firmy se nejprve snaţili o stabilizaci na domácím 

trhu a aţ posléze expandovaly do zahraničí. 

Odborníci diskutují o tom, jak tuto problematiku uchopit. Zda pouze popisem jiţ 

prezentovaných názorů a ideologií nebo analyzovat, vytvářet průzkumy získané z terénu 

a vyvozovat závěry s ohledem na dynamiku změn a globalizaci s akceptováním vysoké 

míry nepřesnosti.  

Disertační práce na téma Projevy formování transnacionálních podniků v  

Moravskoslezském kraji, se zabývá transnacionálními podniky, resp. jejich 

podnikatelskými jednotkami umístěnými v Moravskoslezském kraji a hodnotí tyto podniky 

z hlediska naplnění pojetí transnacionálního podnikání a z pohledu konkurenceschopnosti. 

V práci jsou prezentovány a rozvíjeny jak ekonomické, tak manaţerské teorie 

vztahující se k dané problematice. Dále jsou analyzovány informace z praxe a dostupná 

empirická data s cílem potvrdit nebo vyvrátit prezentované teoretické poznatky. Očekává 

se, ţe nové teoretické pohledy nabídnou rovněţ impulsy a podnětné informace pro 

pedagogickou i manaţerskou praxi. 

 

2 Cíle řešené doktorské disertační práce 

Transnacionální podnikání patří mezi „nové“ formy podnikání. Můţeme konstatovat, 

ţe se jedná o „Nově se otevírající oblast spoluvytváření jedinečné hodnoty, jejímž středem 

jsou jedinečné osobní zkušenosti. Spoluvytváření, bere v pochybnost celou řadu 

uznávaných manažerských postupů, a to ve všech oblastech od výzkumu a vývoje, přes 

výzkum trhu a reklamu až po výrobu a logistiku. Manažeři musí začít tím, že se pustí do 

vyhodnocování, nakolik jejich tradiční přístupy k funkčním oblastem napomáhají nebo 

brání vytváření hodnoty a rozvoji nových konkurenčních činností.“ (Prahalad; 

Ramaswamy, 2005) 
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Cíl disertační práce byl formulován s ohledem na šíři a sloţitost dané problematiky.  

Cílem doktorské disertační práce je ověřit teoretické poznatky z oblasti 

transnacionálního podnikání na konkrétních transnacionálních firmách 

(podnikatelských jednotkách) působících v Moravskoslezském kraji, zejména se 

zaměřením na jejich konkurenceschopnost.
1
  

V disertační práci budou vymezeny principy transnacionálního podnikání a  trendy 

s ohledem na podnikání nejen v lokálním prostoru, ale především se zaměřením na prostor 

globální. Jedná se zejména o ověření existence čtvrtého pilíře transnacionálního podniku, 

který autorka disertační práce přiřadila k původním teoriím a tím je virtualita (podnikání ve 

virtuálním prostoru). Tedy doplnění základní definice od Zadraţilové (1994) o nové 

aspekty získané výzkumem během doktorského studia. Je třeba se zamyslet nad podstatou 

transnacionálních podniků a nad tím, co je pro ně charakteristické. Je třeba odpovědět na 

otázku, jaké formy podnikání a role plní podnikatelská jednotka v zemi příjemce investice 

(např. v MSK). 

Tato problematika se ovšem potýká s řadou rizik a nedokonalostí. Je to dáno 

zejména rychlostí změn v tomto virtuálním prostředí, kde dnes získaná data mohou být 

zítra nepřesná. Dalším omezením je dostupnost často utajovaných informací. Přesto kaţdý 

nový poznatek v této oblasti je uţitečný, pokud přispívá k řešení dilemat a konfliktů mezi 

zcela konkrétním lokálním podnikatelským prostředím a virtuálním podnikatelským 

globálním prostorem transnacionálních firem. 

Na základě výše uvedených zjištění a souvislostí dospívá autorka k formulaci 

dílčích cílů a výzkumných problémů, které budou ověřeny.  

Dílčí cíl 1  

Pochopit a popsat principy a nové trendy transnacionalizace, tedy nové projevy 

transnacionalizace, s ohledem na podnikání nejen v lokálním prostoru, ale především se 

zaměřením na prostor globální.  

Zejména je nutné ověřit, zda jsou splněny teoretické podmínky transnacionalizace 

u vybraných firem, a to z hlediska následujících výzkumných problémů. 

Výzkumné problémy: 

1. Transnacionalizace vede k diversifikaci fyzického umístění organizačních 

jednotek v zahraničí? 

                                                 
1
 Konkurenceschopnost v této disertační práci je pojata dle modelu IDINMOSU (MIKOLÁŠ, Zdeněk, Jak 

zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání, 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6.) 
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2. Projevuje se výrazný kontrolní vliv mateřské firmy? 

3. Možnost společného užívání a přesunu zdrojů a dalších potenciálů vede k růstu 

konkurenčního celku, čímž se posilují prvky synergického podnikání (síťování, 

franchising, apod.)? 

Naplnění tří výše zmíněných výzkumných problémů bude ověřováno na základě 

dotazníkového šetření podnikatelských jednotek v Moravskoslezském kraji a ověřeno bude 

na základě názorů odborníků z praxe. Následně pomocí statistického vyhodnocení 

a induktivně-deduktivních metod budou interpretovány jednotlivé závěry disertační práce. 

Potvrzení výzkumných problémů prokáţe platnost soudobé teoretické definice 

transnacionálního podniku doplněné o novou dimenzi, a to virtualizaci. 

 

Dílčí cíl 2 

Zjistit projevy zkoumaných firem a ověřit, zda u nich dochází k integraci, popř. 

virtuální integraci – vzájemnému propojení s partnery. 

Výzkumný problém:  

Přináší transnacionalizace virtuální integraci transnacionálních podniků, čímž se 

posilují faktory konkurenceschopnosti nového typu, tzv. globální konkurenční potenciály 

(identita, integrita, suverenita a mobilita) transnacionálního podniku? 

Tento výzkumný problém bude ověřován na základě druhé části dotazníkového 

šetření, kde podnikatelské jednotky budou zodpovídat otázky týkající se oblasti integrace 

a konkurenceschopnosti podniku a zároveň bude ověřován názory expertů. 

 

Dílčí cíl 3 

Zmapovat vybrané podniky, zdali jejich charakteristiky odpovídají teoretickým 

kritériím virtualizace podnikání. 

Výzkumný problém 

Transnacionální podniky využívají virtuální prostor pro své podnikání, aby zvýšily 

svou konkurenceschopnost? 

V souvislosti s hledáním odpovědi na dílčí cíl č. 3 je nutné pracovat s pojmem 

virtuální organizace. Základním předpokladem je, ţe transnacionální firma je vysoce 

dynamická, nestačí jí ke svému rozvoji pouhé místo (market place), ale buduje si pro 

naplnění svých podnikatelských cílů „vlastní trţní prostor“ (market space), mající obvykle 

globální rozměr. 
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Na základě vymezeného hlavního a tří dílčích cílů disertační práce jsou stanoveny 

tři implementační cíle a to: pedagogický, praktický a výzkumný cíl: 

a) Pedagogickým cílem je zobecnit základní informace o transnacionálních podnicích 

působících v Moravskoslezském kraji pro potřeby prohloubení výuky o podnicích 

a podnikání. 

b) Praktickým cílem je poskytnout respondentům (ale i manaţerům, statním 

pracovníkům a jiným) zobecněné informace o stavu, formách a projevech 

transnacionálního podnikání v regionu, které by mohly slouţit pro zjištění vlastních 

slabin, případně silných stránek. 

c) Výzkumným cílem je provést základní průzkum v oblasti transnacionálních 

podniků a posunout a rozvinout pojetí transnacionálních podniků o novou dimenzi - 

virtualizaci. 

 

3 Postupy a metody řešení disertační práce 

Disertační práce je rozdělena na teoreticko-diskusní a výzkumnou část.  

V teoreticko-diskusní části jsou vyuţity pracovní metody:  

 studium a shromaţďování materiálů vztahujících se ke zvolenému tématu 

transnacionálního podnikání, 

 rozbor a třídění získaných materiálů za pomocí analýzy, indukce, 

 sledování současného stavu a vývoje řešené problematiky,  

 pozorování, hledání a výběr transnacionálních firem působících v MSK, přičemţ 

tyto firmy musely splňovat základní poţadavek, a to je podíl zahraniční kapitálu 

v dané společnosti. 

Zpracování teoretické části znamenalo prozkoumat široké spektrum literatury jak 

tuzemské, tak zahraniční literatury, odborných internetových stránek, periodik a sborníků 

z konferencí. Doktorandka se účastnila konzultací s odborníky, odborných seminářů 

a konferencí, ze kterých čerpala poznatky pro svou disertační práci. Tyto poznatky byly 

čerpány především z: 

 dostupné české a zahraniční literatury zaměřené na oblast transnacionálních 

podniků (organizací) a konkurenceschopnosti, 

 odborných periodik, 

 konzultací, 

 internetových stránek, 
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 účasti na konferencích a odborných seminářích, kde byly v diskusích ověřovány 

průběţně výsledky řešení disertační práce. 

 

Celkově lze jednotlivé kroky zpracování disertační práce shrnout do postupových 

diagramů (viz obrázky č. 1 a 2). První postupový diagram je zaměřen na teoretickou část 

práce, kde je nastíněn postup, který autorka uplatňovala při zpracování daného tématu. 

Obrázek 1 Postup řešení disertační práce v teoretické části 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Druhý obrázek č. 2 znázorňuje postup při praktickém řešení problematiky. 

V praktické části je vycházeno z dotazníkové sondy neboli primárního výzkumu, který je 

následován ověřením pomocí statistických metod a následně zhodnocen experty z praxe. 

Vše je zaštítěno Delfskou metodou (v obrázku DM). 
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Obrázek 2 Postup řešení disertační práce v aplikační části 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.1 Stěžejní metody použité v disertační práci 

V práci budou vyuţity vybrané vědecké a výzkumné metody. Celkově bude 

disertační práce rozdělena na několik dílčích částí a to na teoretickou sondu dostupných 

zdrojů a metod a na provedení praktického průzkumu. (viz obr.č. 3). 

Obrázek 3 Obecné schéma provedení průzkumu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejprve byl v disertační práci proveden předvýzkum, který se týkal sběru 

praktických informací o zkoumané oblasti, zahrnoval pozorování a výběr transnacionálních 

firem vhodných pro realizaci průzkumu. Poté byly nastoleny základní výzkumné 

problémy, které doplňovaly a korigovaly hypoteticky definované cíle. Výzkumné 

problémy vyjmenovávají určité předpoklady, v nichţ se na základě řady faktů vytváří 

závěr o existenci zkoumaného objektu, souvislosti nebo příčiny jevu, přičemţ tento závěr 

nelze pokládat za zcela dokázaný.  

Paralelně se sběrem informací byla uplatněna metoda pozorování, která se týká 

bezprostředního a systematického pozorování jevů, procesů, činností podle stanoveného 

plánu (viz příloha č. 13).  

Na základě formulovaných cílů byla následně pozornost směřována na sběr 

primárních dat ve zmíněném segmentu (upřesněném během předvýzkumu). Byl vytvořen 

dotazník, jehoţ obsahem jsou otázky směřující k problematice transnacionálního 

podnikání. Dotazníková metoda je nejpouţívanější prostředek ke sběru informací.  

Pro zkoumání a identifikaci vztahů mezi zkoumanými parametry slouţí stanovení 

hypotéz. Pro vyhodnocení dotazníku (v případě disertační práce se jedná o dotazníkovou 

sondu) byly vyuţity (třídění, ověřování pravdivosti apod.) statistické metody. Statistické 

metody dle Turčana (2002) vychází z vědecké zkušenosti, ţe téměř všechny společenské 

jevy existují v nějakém mnoţství, přičemţ toto mnoţství je hromadného charakteru. Pro 

vyhodnocení dotazníku bylo vyuţito několika statistických ukazatelů jako ukazatel 

četnosti, a to relativní i absolutní, dále hodnoty mediánu, modusu a aritmetického průměru. 

Dále byla zpracována metoda ANOVA. ANOVA je pokročilá statistická technika, 

která slouţí pro verifikaci zdrojů variability a také pro objektivní ověření platnosti 

formulovaných hypotéz. (Cyhleský, 2009). 

Je provedeno testování hypotéz – statistika pojímá testování hypotéz jako 

rozhodovací problém, při kterém proti sobě stojí dvě tvrzení - hypotézy. Jedna, která 

Vstup do problematiky Individuální přístup a postup 

autorky disertační práce 
Vytvoření závěrů práce 
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představuje rovnováţnou situaci, jakýsi klidový stav, se nazývá nulová hypotéza a značí 

H0. Nulová hypotéza bývá většinou vyjádřena matematickým vztahem rovnosti. Oproti ní 

stojí hypotéza alternativní (alternativa) H1, která bývá vyjádřena jako určitá forma 

nerovnosti: „“, „<“ nebo „>“. (Friedrich, 2003, str. 210). Odmítnutí hypotézy H0 vede 

k přijetí hypotézy H1. Na zvolené hladině významnosti α (obvykle 0,05 = 5 %) je pak 

hypotéza přijata (je pravděpodobná) nebo je zamítnuta (je nepravděpodobná). ¨ 

Výše zmíněné metody jsou v práci doplněny o metodu standardizovaného 

rozhovoru.  

Veškeré metody související s praktickou částí práce jsou zaštítěny metodou 

delfskou, která byla pro potřeby disertační práce upravena. Základem je, ţe delfská 

metoda
2
 je charakterizována jako písemné dotazování zaloţené na postupném zjišťování 

a porovnávání prognóz.  

Delfská metoda je schéma postupu expertního dotazování, jehoţ účelem, je 

aktivace a stimulace expertních znalostí. Metoda se vyuţívá zejména při nedostatku 

informací pro pouţití kvantifikovaných metod. Pro potřeby disertační práce je delfská 

metoda částečně upravena (viz kapitola 5).  

Na základě takto získaných informací a s vyuţitím metod indukce a dedukce budou 

formulovány závěry práce. 

V práci je vyuţita i řadu jiných podpůrných metod jako je analýza, syntéza 

a synkréza.  

Dále je provedena analýza PESTLE, která je směřována na hodnocení 

Moravskoslezského kraje z pohledu politického, ekonomického, sociálního, legislativního, 

technologického a ekologického.  

V disertační práci jsou rovněţ vyuţity různé výzkumné a prezentační techniky 

(např. grafické, tabulkové, popisné apod.). 

Celkově lze konstatovat, ţe pro vytvoření disertační práce je nutno zkombinovat 

řadu metod a technik, které nám dají ucelený pohled na zkoumanou problematiku. V teorii 

i praxi je tento přístup označován jako eklektický.  

 

4 Výzkumně analytická část 

Pro transnacionální podnikání je důleţitá rychlost změn, budování sítí a řetězců jak 

reálných, tak virtuálních. Virtuální prostor (market space) jako nová dimenze 

                                                 
2
 LINSTONE, Harold, A. The deplhi metod techniques and applications. 2002. 618s. ISBN 0-201-04294-0. 
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transnacionálního (globálního) podnikání byla vymezena, viz Baránek, Mikoláš (2006) a 

dále rozpracována autorkou práce. V návaznosti na zmíněné pojetí je dimenze virtuálního 

globálního prostoru znázorněna obrázkem č. 5. 

Pomocí „sítí“ se dá zajistit těsné prolínání centrály s dcerami. Vyskytují se 

transnacionální podniky, u kterých se role centrály přizpůsobuje roli dceřiných společností, 

a všechny organizační jednotky mohou potenciálně převzít stejné úkoly. Intenzivní 

výměnou výrobků a materiálu, personálu a informací jsou prostředky dosazeny tam, kde 

mohou být pouţity co nejefektivněji. Cílem je zesílit integraci a kooperaci aktivit v celém 

podniku. (Berndt, 2007, str. 298) 

Obrázek 4 Transnacionální korporace ve virtuálním prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě ZADRAŢILOVÁ (1994) A BARÁNEK; MIKOLÁŠ (2006). 

 

V dnešním světě je to viditelné zejména v automobilovém průmyslu, kde výrobce 

je úzce spjat s dodavateli. Jako příklad uvádím firmu Hyundai Motor Manufacturing 

Czech, která v rámci jednoho areálu je spojena se svými dodavateli pomocí nadzemních 

tunelů. O těchto vztazích můţeme hovořit, ţe jsou na vertikální úrovni integrace podniků 

směrem k dodavatelům. Integrace můţe ovšem probíhat i v horizontálním spojení (u joint 

venture, strategických aliancí). 

S vymezením virtuálního prostoru úzce souvisí pojem virtuální podnik. „Virtuální 

podniky mohou fungovat jako kooperativní forma pro zpřístupnění mezinárodních trhů. 

Pro hranice přesahující spolupráci mezi zúčastněnými partnery se sahá po nejmodernějších 
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informačních a komunikačních technologiích.“
3
 Velmi specifickou roli v tomto pojetí 

ztvárňuje internet a intranet. V rámci existence internetu vzniká i úvaha, která vychází z 

vymezení virtuality (virtualizace) dle abstrakce (Mikoláš, 2008). Toto je moţné přenést 

i na pojetí transnacionálního podniku. Jedná se o následující vymezení stupňů virtualizace. 

První stupeň virtualizace znamená, ţe nad reálným podnikem se zobrazuje 

virtuální podnik. První stupeň virtualizace se projevuje v praxi vytvořením podnikového 

webu. Prostřednictvím webu se podnik prezentuje na www stránkách. 
4 Tuto vývojovou 

fázi virtualizace je moţné běţně sledovat u transnacionálních firem. 

Druhý stupeň virtualizace se vyznačuje tím, ţe reálný podnik je doplňován 

virtuální částí. Ta můţe představovat doplněk k reálně provozované podnikové činnosti 

nebo je realizována pouze virtuálně. Podle charakteru realizovaných podnikových činností 

ve virtuální části podniku můţeme rozlišit virtualizaci podnikových činností zaměřených 

na: obchodní činnost (prodej skrz elektronický katalog), poskytování služeb (cestovní 

kanceláře, které umoţňují prohlídku katalogu, rezervaci vybraného typu nabízeného 

rekreačního zařízení a následně uskutečnění platby bez přímé návštěvy cestovní kanceláře) 

a v neposlední řadě administrativní činnost. 
25

 

Třetí stupeň virtualizace má podobu plně dematerialozovaného virtuálního 

podnikání. Tento typ je zpravidla realizován transnacionálními korporacemi nebo firmami, 

jejímţ předmětem podnikání jsou informační technologie. 
25

 

Ve druhém a třetím stupni virtualizace firmy můţeme jiţ hovořit o tzv. virtuální 

organizaci. 

Pro potřeby disertační práce byla ustálena následující definice transnacionálního 

podniku, která bude v praktické části ověřována. Transnacionální podnik je autorkou práce 

definován takto: Vždy se jedná o podnik (bez ohledu na formu vlastnictví, zda je přímé 

nebo nepřímé), který je situován v jiné zemi, než je sídlo mateřské společnosti, je pod 

kontrolním vlivem mateřské společnosti a s mateřskou společností a jinými partnerskými 

společnostmi (i dceřinými společnostmi) je vzájemně propojen na základě informačních 

technologií, které mu umožňují vzájemně sdílet zdroje (potenciály) a pohybuje se ve 

virtuálním prostoru. 

                                                 
3
 BERNDT, Ralph Mezinárodní marketingový management, 1.vyd. Brno: Computer Press, 2007. s. 360. 

ISBN  978-80-251-1641-8., Str. 301 
4
 PETERKOVÁ, Jindra; STEFANOVOVÁ, Zuzana. Rozvinutí reálného podnikání do podoby virtuální 

firmy. Przedsiebiorczość w warunkach Unii Europejskiej. Podnikání v podmínkách Evropské unive. 

Katowice: Górnoślaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2009. Část V. Znaczenie 

malych i średnich przedsiebiorstw w warunkach globalizacji. ISBN 978-83-60953-24-2. str. 449 - 455. 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=00023B113F&L=00&KDE=017&RET=978%2D80%2D251%2D1641%2D8+%28bro%C5%BE%2E%29
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Pro lepší pochopení vnímání virtuality v rámci propojení na transnacionální podnik 

lze znázornit propojení virtuálního podniku s oblastí transnacionalizace (viz obr. č. 6). 

Obrázek 5 Transnacionální podnik a virtualizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle MIKOLÁŠ, BARÁNEK (2006) 

Na obr. č. 6 je vidět pozměněný způsob vnímání transnacionalizace firem 

v závislosti na stupni virtuality. Kaţdý podnik při svém rozvoji má různé moţnosti, jakou 

cestou se bude ubírat. Některé podniky se dnes jiţ rodí jako globální. Pokud půjdeme 

ovšem chronologicky, musíme začít u podniku lokálního. 

 

4.1 Praktická část disertační práce 
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Pro celkovou analýzu získaných informací byla zvolena řada metod, především 

Delfská metoda, která je autorkou upravena do dvou fází. V první fáze je na základě 

poloţených výzkumných problémů sestaven dotazník (viz podkapitola 4.13), který byl 
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rozeslán firmám (tedy zejména pobočkám transnacionálních podniků) k vyplnění a to 

elektronickou formou.  

Na základě této dotazníkové sondy (u nezávislých respondentů) jsou získány 

základní informace o vybraných podnicích. Následně pokračuje Delfská metoda druhou 

fází, kdy informace získané z dotazníkové sondy jsou vyhodnoceny.  

Na základě vyhodnocení odpovědí vzniká struktura otázek pro experty z praxe 

(soubor otázek viz Příloha č. 12). 

Obrázek 6 Shrnutí postupu prováděného průzkumu 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve druhé expertní fázi bylo osloveno 7 osob (odborníků), kteří se specializují na 

problematiku transnacionálního podnikání. Z toho se účastnilo 5 odborníků expertního 

dotazování, dvě osoby vzhledem ke své časové vytíţenosti odmítly. 

S oslovenými experty byla rozvedena odborná diskuse nad nastolenými otázkami. 

Následně je v práci provedena syntéza výsledků, které byly získány a jsou vysloveny 

závěry práce. 

Základní charakteristika Moravskoslezského kraje je součástí přílohy č. 14, kde 

jsou popsány strukturální údaje, a je provedena charakteristika podnikatelského prostředí 

dle PESTLE analýzy. PESTLE analýza se zabývá ohodnocením jednotlivých oblastí 

z hlediska srovnání České republiky a Moravskoslezského kraje (který byl zvolen jako 

ukázka) s ukázkou ideálního stavu. Byla stanovena bodová škála v kaţdé oblasti a to od 1 

– 5 bodů. PESTLE analýza je sloţitě uchopitelná, proto graf č. 1 vychází z odborného 

subjektivního názoru autorky práce.  

Základem je tedy zhodnocení podnikatelského prostředí, ve kterém se 

transnacionální firma (podnikatelská jednotka) pohybuje, a to dává podklad pro další 

hodnocení, který lze vyuţít při samotném hodnocení konkurenceschopnosti 

transnacionálních firem. 

Prostředí politické a legislativní dosáhlo stejného bodového ohodnocení v rámci 

ČR a MSK, zejména proto, ţe v rámci České republiky je jeden právní stát, který dodrţuje 

stejné zákony a pravidla a uplatňuje jednotnou politiku. V ostatních oblastech je na tom 

Moravskoslezský kraj hůře, např. v oblasti sociální je to dáno zejména vysokou mírou 

nezaměstnanosti. 
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Graf č. 1 Grafické znázornění PESTLE analýzy 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

Dle mého názoru Moravskoslezský kraj patří mezi rozvíjející a transformující se 

oblasti v České republice. Nabízí investorům tuzemským i zahraničním zajímavé prostředí 

pro podnikání. Moravskoslezský kraj se snaţí o vybudování podnikatelských zón, existuje 

zde vědeckotechnologický park, který je napojen na několik firem a další instituce 

podporující rozvoj podnikání v regionu. V rámci Moravskoslezského kraje vyvíjí svou 

činnost i devět klastrů, ve kterých je zapojena řada významných podniků kraje. Podniky 

zde působící ovlivňují samozřejmě i činnost kraje a jeho budoucí vývoj. Mají silný vliv na 

změnu nezaměstnanosti a vývoj mezd (zejména v průmyslu), jejich vliv je jak pozitivní, 

tak negativní. 

Výsledky dotazníkové sondy 

Moravskoslezský kraj je velmi různorodý, prošel si přeměnou, která se týká 

i změny struktury podniků, které zde působí. Na základě pozitivního vztahu ke snaze 
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i s transnacionálními firmami. Působí zde značné mnoţství podniků se zahraniční účastí. I 

to je jeden z důvodů, proč byl Moravskoslezský kraj pro dotazníkovou sondu zvolen. 

V disertační práci se zajímám o strukturu těchto podniků, tzn., v jaké oblasti působí a jaký 

je jejich vztah s mateřskou, popř. partnerskou společností. Dále mě zajímá, co je důvodem 

vstupu do MSK. 

V rámci odpovědí, které byly získány v dotazníkové sondě, převaţuje 
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společnost. Objevuje se zde i několik partnerských podniků. Z dotázaných podniků je 

převaha podniků, které jsou vlastněny německými mateřskými společnostmi. Tyto podniky 

povětšinou vystavěly svou filiálku na zelené louce. Z celkového počtu dotázaných firem 

převládá vlastnictví 80 – 100%. Proto tyto jednotky vlastněné mateřskou firem, dle 

definice transnacionálního podnikání jsou typické jako filiálky. Převládá zde tudíţ silný 

vliv mateřské společnosti na dceřinou společnost, a tudíţ předpokládáme i silný vliv 

portfolia vlastníků těchto transnacionálních společností, kteří zde uplatňují své zájmy. 

Z dotázaných podniků převládají podniky zařazené do oblasti zpracovatelského 

průmyslu. Moravskoslezský kraj byl vybrán proto, ţe jsme v blízkosti zdroje a umístění 

MSK je v „srdci“ Evropy.  

Vzhledem k výsledkům dotazníkové sondy v oblasti konkurenceschopnosti je 

zajímavé, ţe všichni respondenti odpověděli, ţe jejich podnik zná své nejbliţší konkurenty, 

téměř z 98 % sledují aktivity svých soupeřů, ale jenom z 33 % reaguje na změnu 

konkurence a  38 % podniků reaguje recipročně. Transnacionální podnik tedy sleduje svou 

konkurenci a vţdy zvaţuje, zda je pro něj vhodné reagovat na změny u konkurence, 

vzhledem k relativně malé konkurenci, nejčastěji 1 aţ 5 firem, je nutné zohlednit všechny 

moţnosti a důsledky těchto strategických rozhodnutí. Pokud to ale shrnu, reakce na kroky 

konkurence probíhá, podniky ze 71 % reagují na kroky konkurence, zde je patrné, ţe 

podniky se snaţí neustále drţet krok s konkurencí a být lepší. Tomu napovídá i odpověď 

na otázku, ţe 62% podniků má vlastní vývojové centrum, kde se snaţí získávat nové 

technologie a snaţí se je získávat různými způsoby. 

V dotazníkové sondě jsou důleţité i odpovědi týkající se konkurenčních potenciálů 

a to identity, integrity, mobility a suverenity. U otázek souvisejících s modelem 

IDINMOSU je zajímavé zjištění, ţe strategická rozhodnutí transnacionálních podniků jsou 

realizována v kooperaci s mateřskou společností a tudíţ, ţe převládá polycentrický model 

vztahu mateřská a dceřiná společnost. Jak je uvedeno v textu, tato otázka bude dále 

diskutována s experty protoţe dle literatury se uvádí, ţe většinou jde o plnění strategických 

úkolů určených matkou. Vzhledem k předpokladům, které jsou uvedeny v práci (ţe 

mateřská společnost direktivně určuje směr dceřiné společnosti), je tento výsledek 

překvapivý. Jak jiţ bylo zmíněno, je třeba dále rozlišit, v jakých mezích dovoluje mateřská 

společnost svobodu rozhodování dceřiné společnosti, aby neoslabila transnacionální 

podnik jako celek, a tím neohrozila konkurenceschopnost transnacionálního podniku 

celosvětově. 
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Celkově lze shrnout, ţe kaţdý transnacionální podnik by měl sledovat reakci 

konkurence (dle výsledků dotazníku se tak i děje), zároveň by měl zvaţovat reakci na 

kroky konkurenta a to nejenom krátkodobou ale zvaţovat důsledky reakce v delším 

horizontu (např. 2-4let), aby se dokázal správně rozhodnout. Vzhledem k flexibilitě 

transnacionálních firem není tento krok jednoduchý. 

Dovolím si konstatovat, ţe konkurenceschopnost je pojem, se kterým se běţně 

setkáváme, nelze se mu vyhnout. Pouţívají ho nejenom ekonomové, ale i politici či 

byznysmeni. Zatímco staticky se dá konkurenceschopnost definovat jako potenciál 

efektivnosti v daném okamţiku a čase, dynamicky má blízko k ekonomickému růstu, či 

k  flexibilitě. Relativnost konkurenceschopnosti je stěţejní bod, na který se často 

zapomíná. Jednoduše lze říci, ţe konkurenceschopnost je obrazem budoucí konkurenční 

výhody, která je determinována budoucí trţní situací v konkrétních politických, kulturních, 

sociologických a ekologických podmínkách. V podání pohledu mikroekonomie lze ovšem 

přirovnat konkurenceschopnost k prosperitě podniku, neboť nekonkurenceschopná firma 

na trhu dlouhodobě nepřeţije. 

V rámci dotazníkové sondy je potvrzen první stupeň virtualizace tzn., podniky se 

prezentují na webových stránkách. Virtualizace a virtuální integrace procesů jsou 

v posledních letech aktuálně se rozvíjející témata. Vzájemné vazby transnacionálních 

podniků a jejich propojení na základě informačních technologií můţe přinášet vyšší 

konkurenceschopnost podniku. Podnik, pokud je napojen na „partnerskou“ informační síť 

má lepší moţnosti koordinace svých procesů. Toto byly základní předpoklady pro průzkum 

této oblasti. Další stupně virtualizace se u podniků projevují v menším mnoţství, tzn., 

podniky nemají e-shop a v malé míře simulují své výrobní procesy. U simulace výrobních 

procesů je to dáno vysokými vstupními náklady, které firma musí investovat, ale 

především u velkých transnacionálních firem je návratnost této investice poměrně krátká. 

Proto by firmy měli této moţnosti vyuţít. U provozování e-shopu je tato odpověď chápána 

z pohledu, ţe většina firem působí v oblasti zpracovatelského průmyslu a své výrobky tedy 

často vyrábí přizpůsobeny přímo na danou zakázku a proto je obtíţné dané výrobky 

unifikovat a prodávat pomocí internetu. 

V rámci integrace (vzájemné propojenosti) jsou na tom dotazované podniky lépe, 

vzájemně propojují své systémy a tím zjednodušují celý výrobní proces. Výběrem 

dodavatelů si podniky volí pro sebe nejlepší partnery. Základním rysem výběru partnerů je 

kvalita a cena jejich produktů a sluţeb. V této fázi by měly podniky zváţit efektivnější 

zapojení partnerů. V současnosti nejčastěji spolupracují v rámci dodavatelsko - 
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odběratelských vztahů, coţ by se mělo změnit a firmy by měly více spolupracovat v oblasti 

výzkumu, spolufinancování projektů apod. Jednou z moţností jak to docílit je zapojení se 

do činnosti technologických parků, klastrů a jiných organizačních seskupení firem. 

Dále je v práci provedena analýza variability ANOVA, a jsou vyhodnoceny 

vytvořené hypotézy. Na základě těchto výsledků jsou stanoveny otázky pro experty. 

Všem expertům byly poloţeny stejné otázky. Otázky byly pokládány tak, aby bylo 

moţné je kvantifikovat a tudíţ následně objektivně vyhodnotit. U většiny otázek je 

stanovena škála hodnocení od 1 do 5, kdy 5 znamená nejvyšší vliv a 1 nejmenší. Otázky 

pro experty byly stejně jako otázky dotazníkového šetření rozděleny na tři části. Nejprve 

jsou expertům pokládány obecné otázky, pokračuji otázkami k tématu 

konkurenceschopnosti a následně virtuality. 

Experti potvrdili, ţe vybrané téma práce je aktuální a ţe souhlasí s tvrzení, ţe 

transnacionální podnikání ovlivňuje současné podnikání v Moravskoslezském kraji.  

Základem vlivu transnacionálních podniků je dle expertů velikost podniku. 

Nezáleţí vţdy na tom, ţe se jedná o transnacionální podnik. I místní velké podniky 

výrazně ovlivňují stávající podnikatelské klima v daném regionu. Nejčastěji tedy 

transnacionální podniky dle expertů ovlivňují zaměstnanost a celkově trh práce v daném 

regionu. Dále působí na zvyšování kvalifikace a vzdělanosti. Toto je dle expertů chápáno 

především v nutnosti rekvalifikování pracovní síly v regionu. Vzhledem k minulosti 

Moravskoslezského kraje je nutné vyškolit pracovníky novým profesím a dovednostem, 

které jsou v podnikatelské sféře ţádány. Dále je Moravskoslezský kraj ovlivňován 

příchodem nových kultur. Jak se potvrdilo v dotazníkové sondě, mají zde své pobočky 

různé země světa a kaţdá přináší svou firemní kulturu. V neposlední řadě mezi 

nejvýznamnější prvky zařadili experti vznik nových subdodavatelských sítí a vytváření 

logistických toků. Do subdodavatelské sítě jsou často zařazeny i české malé a střední 

podniky zde působící. Dle expertů se subdodavatelské sítě a celkově logistické sítě 

přizpůsobují potřebám velkých firem (a tudíţ i TNC). 

Lze shrnout, ţe podnikatelské prostředí Moravskoslezského kraje je ovlivňováno 

působením transnacionálních firem, ale nejenom těchto. Významný podíl mají zejména 

velké firmy na tomto území působící a nemusí být transnacionální. 

Experti dále potvrdili, ţe transnacionální společnosti více využívají virtuálního 

prostoru k podnikání. Dle expertů to vychází jiţ ze základní filozofie transnacionální 

firmy. Celkově schopnost reakce v rámci tohoto prostoru je uţ dána konkrétní společností 

a její strukturou. 
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Transnacionální podniky tedy přináší vzájemné propojování (integraci) pomocí 

informačních a komunikačních technologií, vţdy ale záleţí na konkrétní společnosti. 

Kaţdá společnost vyuţívá jiných systémů a snaţí se najít optimální způsob propojení všech 

zapojených podnikatelských jednotek. 

 

4.2 Naplnění cílů práce 

Disertační práce je sestavena v postupném rozpadávání se hlavního cíle na dílčí 

cíle, u dílčích cílů byly stanoveny výzkumné problémy, kterými se práce zabývá, 

a následně byly sestaveny hypotézy, aby mohlo dojít k ověření získaných informací. 

Naplnění jednotlivých cílů bude provedeno zpětnou reakcí na jednotlivé kroky. Postup je 

znázorněn na obr. č. 8. 

Obrázek 7 Struktura rozpadu cílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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kraji. Bylo prokázáno, ţe v podmínkách Moravskoslezského kraje jde o zcela aktuální 

problematiku, vzhledem k rostoucímu počtu transnacionálních podniků vytvářejících zde 

své filiálky. Tudíţ, lze na základě naplnění jednotlivých dílčích cílů konstatovat, že 

i hlavní cíl disertační práce byl rovněž naplněn. 

Oblast transnacionálního podnikání je velmi široká a značně komplikovaná, 

zejména vzhledem k obtíţnosti získávání dat. Proto i v rámci závěrů disertační práce 

vyvstávají nové otázky, které je třeba řešit v dalších výzkumných aktivitách (lidský 

potenciál, otázku inovací, integrace apod.) 

 

 

5 Přínosy doktorské disertační práce 

Disertační práce je určena zejména k prohloubení výzkumu a vzdělávání a výsledky 

disertační práce budou vyuţity jako dílčí výstup meziuniverzitního projektu GA ČR. 

Teorie transnacionálního podnikání je rozsáhlé a poměrně sloţité téma. Základem 

disertační práce je vymezení a naplnění definice od Zadraţilové (1994), která je doplněna 

o nové pojetí trţního prostoru firmy market space (neboli virtuální trţní prostor) Baránek, 

Mikoláš (2006).  

Transnacionální podnik je vysoce dynamický a proto jej nesmíme chápat 

v klasickém prostoru. Nutno jej přenést do prostoru virtuálního. Z klasického market place 

se přenášíme do market space a pohybujeme se ve virtuálním prostoru, ve kterém se 

formuje virtuální organizace (virtuální podnik) transnacionálního charakteru.  

 

5.1 Výzkumný přínos 

Doktorská disertační práce rozšířila teoretické poznání transnacionálního podnikání 

a transformace podnikatelského prostředí o nové poznatky. Prakticky bylo ověřeno, ţe 

nové teoretické pohledy autorů z ČR (včetně autorů z EKF VŠB – TU Ostrava) jsou 

validní a znamenají posun ve vymezení transnacionálních firem a transnacionálního 

podnikání. Poznatky disertační práce tedy obohacují jak teoretické poznání, tak praxi 

s ohledem na vymezení transnacionalizačních charakteristik Moravskoslezského kraje. 

 

5.2 Pedagogický přínos 

V rámci oboru podniková ekonomika a management je moţné implementovat do 

výuky celkové pojetí transnacionálních firem (od jejich vzniku přes vývoj aţ do 
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současnosti). Ve výuce je zapotřebí prezentovat jednotlivé znaky transnacionálních firem 

a nové poznatky jak českých, tak zahraničních autorů. V rámci podnikové ekonomiky 

a managementu se dá dále rozvinout problematika organizace (globální rozloţení). Dále je 

z disertační práce moţné vyuţít nový pohled na transnacionální podniky, a to z hlediska 

vytváření virtuálních struktur, coţ lze označit jako novou formu podnikání. V rámci 

podkladů pro výuku, lze rozvinout dosavadní výzkumné aktivity, které definovaly virtuální 

prostor (market space). Toto pojetí globálního prostoru bylo výzkumem disertační práce 

potvrzeno. Firmy jsou vzájemně propojeny na základě informačních a komunikačních 

technologií, naplňují vyšší stupně virtualizace a vytvářejí globální (transnacionální) 

organizaci. 

Pedagogický přínos disertační práce tkví v tom, ţe se podařilo zobecnit základní 

informace o transnacionálních podnicích, především v oblasti Moravskoslezského kraje. 

Existují moţnosti uplatnění výsledků výzkumu v podkladech pro výuku předmětů 

Podniková ekonomika a management; Rozvoj forem podnikání a to zejména v oblasti 

nových forem podnikání; a v předmětu Strategie podniku. Výrazným prvkem v této oblasti 

je definování vlastní definice transnacionálních podniků a zavedení čtvrtého pilíře 

(virtuálního prostoru) do této oblasti. Dále došlo k vytvoření uceleného přehledu, který 

sumarizuje pojetí transnacionálního podniku. 

 

5.3 Praktický přínos 

V disertační práci jsou zkoumány transnacionální podniky neboli podnikatelské 

jednotky (filiálky zahraničních firem umístěných na území Moravskoslezského kraje). 

Základním zjištěním v této oblasti bylo, ţe většina oslovených podniků má svou mateřskou 

společnost umístěnou v Německu, coţ by mohla být zajímavá informace pro ostatní 

podniky zde působící. Dále vyhodnocení přineslo potvrzení, ţe v rámci 

Moravskoslezského kraje zahraniční jednotky působí zejména v oblasti zpracovatelského 

průmyslu. Je to dáno i pozůstatkem těţkého průmyslu, který v Moravskoslezském kraji 

dlouhá léta fungoval, a nástupem automobilové výroby v tomto kraji. Z hlediska praxe je 

významné i hledisko propojení (virtuální integrace) firem, které je úzce propojeno 

s konkurenceschopností podniku. Na základě sdílení informací uvnitř „řetězce“ firem je 

moţné dosáhnout společné optimalizace a tím zvýšené konkurenceschopnosti firem. Zatím 

jsou firmy propojeny především na bázi dodavatelsko – odběratelských vztahů, ale do 

budoucna se tato situace vyvíjí a dle mého názoru přinese zajímavé výsledky. 
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Praktickým přínosem je poskytnout respondentům (manaţerům, státní správě 

apod.) na základě výsledků doktorské práce zobecněné informace o stavu 

transnacionálního podnikání v Moravskoslezském kraji, které by mohly slouţit pro zjištění 

vlastních slabin, případně silných stránek. Zároveň orgány státní správy a samosprávy 

v Moravskoslezském kraji mohou vyuţít informace o podnicích zde působících, o jejich 

preferencích a způsobu jednání. Ověřené teoretické poznatky budou prezentovány tiskem 

(zejména v monografii C. H. Beck). V rámci Moravskoslezského kraje je tedy moţné 

zejména vyuţít výsledků dotazníkové sondy.  

 

Doprovodné přínosy disertační práce:  

 Vymezení teoretických východisek pro rozvinutí definice transnacionálního podnikání 

dle dostupných zdrojů a na základě vlastního rozboru transnacionálního podnikání 

stanovení vlastní verze definice transnacionálního podniku. 

 Sekundární výzkum podnikatelských jednotek v Moravskoslezském kraji (viz Příloha č. 

8 – seznam dotazovaných firem). 

 Sekundárním výzkumem bylo sumarizováno pojetí transnacionálního podniku. Byl 

vytvořen přehled přístupů k teorii transnacionálního podnikání (český, anglický, 

francouzský přístup).  

 Primárním výzkumem byly získány základní informace o podnikatelských jednotkách 

v Moravskoslezském kraji. 

 Vyhodnocením primárního výzkumu byly získány informace pro zhodnocení 

konkurenceschopnosti transnacionálních podniků a jejich působení ve virtuálním 

prostoru. 

 Prezentace výsledů výzkumu na mezinárodní konferenci. 

 Rozvíjení vztahů s ostatními univerzitami a vzájemné sdílení informací. 

Celkově disertační práce přináší ucelený pohled na problematiku transnacionálních 

podniků. Poskytuje nové podněty pro další výzkumné aktivity a aktuální pohled na danou 

problematiku v oblasti Moravskoslezského kraje. 
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6 Závěr 

Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních několika letech 

podstatných změn. Stále je zde dominantní tradičně orientovaná ekonomika na 

zpracovatelský průmysl. To potvrdil i výzkum, ve kterém je zde zřejmý značný vliv 

zahraničních investic, které sem přicházejí a napomáhají transformaci tohoto regionu. 

Transformace je zejména ekonomická, ale dotýká se i oblastí infrastruktury a sociálně 

ekonomické kultury atd. Projevuje se to nejen objemem investičních aktivit, ale také 

růstem ţivotní úrovně obyvatel. Z dlouhodobého hlediska je však potřeba tyto zdroje 

permanentně aktivovat a podporovat, neboť takto strukturovaná ekonomika nemůţe z 

dlouhodobého hlediska prosperovat a růst. Moravskoslezský kraj se v posledních letech 

snaţí přilákat investory z různých oblastí působení, a tím zvýšit technologickou 

a informační základnu tohoto kraje. Klíčová pro zahraniční investory je blízkost zdrojů 

a umístění kraje v oblasti, kde se propojují vzájemně tři významné regiony a to oblasti 

Polska, Slovenska (Ţilinský kraj) a Moravskoslezský kraj. Zde je nutné podotknout 

i hledisko konkurenceschopnosti. 

Relativnost konkurenceschopnosti je stěţejní bod, na který se často zapomíná. 

Jednoduše lze říci, ţe konkurenceschopnost je obrazem budoucí konkurenční výhody, která 

je determinována budoucí trţní situací v konkrétních politických, kulturních, 

sociologických a ekologických podmínkách. Konkurenceschopnost lze přirovnat 

k očekávané prosperitě podniku, neboť nekonkurenceschopná firma na trhu dlouho 

nepřeţije. Právě v tomto kontextu disertační práce potvrdila výzkumy z ČR i zahraničí, ţe 

transnacionalizace a formování transnacionálních firem není pouze teoretický pojem, ale 

jde o stěţejní fenomén podnikání počátku 21. století. Šetření v Moravskoslezském kraji 

většinu teoretických tezí a podmínek potvrdilo prakticky. Některá zjištění byla překvapivá. 

Např. ve vztahu k Ostravskému regionu se často hovoří o investicích korejských investorů, 

ale průzkumy v terénu ukázaly na výrazný vliv německých investic. 

Nutno zdůraznit další poznatek, na který upozornili jiţ dříve mnozí autoři (včetně 

autorů na EKF VŠB – TU Ostrava). Jde o mimořádnou ekonomickou a organizační sílu 

(moc) transnacionálních firem. Výzkumem bylo např. zjištěno, ţe 42 zkoumaných 

transnacionálních podniků má 1061 filiálek a z toho je 769 umístěných mimo mateřskou 

zemi, v zahraničí. Tyto firmy jsou většinou ve výhradním vlastnictví (81 – 100%) 

mateřských společností, které se zásadně podílejí na formování strategie rozvoje filiálek 

(cca u 60 % respondentů). 
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Podniky zde vstupující jsou povětšinou silně navázány na mateřskou společnost, se 

kterou intenzivně spolupracují. Samozřejmě mají i jistou svobodu rozhodnutí (suverenitu), 

ale pouze v mezích, o kterých rozhodne mateřská společnost. Matka přenáší do hostitelské 

oblasti i svou identitu a vlastní kulturní a sociální zázemí mateřské země. Lidé pracující 

v těchto podnikatelských jednotkách se často setkávají s jiným stylem řízení, neţ je 

obvyklý u českých firem. 

Podniky v posledních letech silně inklinují k vytváření virtuálních struktur 

a k virtuální integraci. To potvrdil i průzkum v disertační práci, ţe dochází k vzájemnému 

propojení s partnery. Prozatím se potvrdilo především propojení v rámci systému 

dodavatelsko - odběratelských vztahů. 

Z uvedeného vyplývá nutnost rozvinutí dalších výzkumů zaměřených na zkoumání 

přínosů transnacionálních firem (jejich filiálek) k růstu HDP, k růstu příjmů do státního 

rozpočtu, k vývoji zaměstnanosti, k dopadu na vývoj malého a středního podnikání aj. 

Nutno také zkoumat u hostitelské země dopady na rozvoj kultury, vzdělanosti, národní 

identity, dopravní a technické infrastruktury, ekologické zátěţe apod. 

Předloţená doktorská disertační práce otevírá nové, velmi aktuální a značně sloţité 

téma zkoumání soudobé podnikové ekonomiky (dle dostupných informací toto téma 

nebylo na EKF VŠB TU Ostrava dosud řešeno), které si zaslouţí rozvoj dalších 

výzkumných a pedagogických aktivit (zejména s ohledem na vysoce dynamické změny 

v ekonomickém, sociálním a ekologickém vývoji Moravskoslezského kraje). 
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Anotace 

Disertační práce na téma Projevy formování transnacionálních podniků v  

Moravskoslezském kraji se zabývá transnacionálními podniky, resp. jejich 

podnikatelskými jednotkami umístěnými v Moravskoslezském kraji a hodnotí tyto podniky 

z hlediska naplnění pojetí transnacionálního podnikání a z pohledu konkurenceschopnosti. 

Transnacionální společnosti jsou zařazeny mezi nové formy podnikání, jsou vysoce 

dynamické a vzhledem k jejich rozmístění po celém světě mají vysoký stupeň 

konkurenčního potenciálu. 

Disertační práce se soustřeďuje na podniky umístěné v Moravskoslezském kraji, 

které mají zahraniční mateřskou nebo partnerskou společnost, jsou pod jejím kontrolním 

vlivem a dochází zde k přesunu zdrojů a potenciálů. Dále se disertační práce zabývá 

transnacionálními podnikáním ve virtuálním prostoru, neboli vytvořením virtuální 

integrace a naplněním stupňů virtualizace podnikání. 

Průzkum je zaloţen na formulování hlavního cíle a dílčích cílů, které jsou rozvinuty 

formulací výzkumných problémů. Vybrané výzkumné problémy jsou v disertační práci 

doplněny hypotézami. Ověřování těchto výzkumných problémů a hypotéz je realizováno 

dotazováním cíleně vybrané skupiny respondentů a dotazováním vybraných expertů. 

Cílem doktorské disertační práce je ověřit teoretické poznatky z oblasti 

transnacionálního podnikání na konkrétních transnacionálních firmách 

(podnikatelských jednotkách) působících v Moravskoslezském kraji se zaměřením na 

jejich konkurenceschopnost a zobecnit získané poznatky pro potřeby dalšího výzkumu, 

výuky a implementace v praxi. 

Popsané teoretické přístupy k problematice transnacionálního podnikání 

a konkurenceschopnosti jsou v disertační práci ověřovány v praktických podmínkách, a to 

formou empirického výzkumu. 

Disertační práce je soustředěna do prostředí Moravskoslezského kraje, který 

v posledních letech usiluje o přilákání investorů z různých oblastí světa, aby zde vytvořili 

své pobočky. Nutno však zdůraznit, ţe řešená problematika má charakter znalostního 

kapitálu jednotlivých investorů, kteří jen obtíţně poskytují svá data. Přes toto omezení se 

podařilo sjednotit poţadované informace a vytvořit závěry práce. 
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Annotation 

Formation Effects of Transnational Companies in the Moravian-Silesian Region 

Doctoral thesis on the topic Formation Effects of Transnational Companies in the 

Moravian-Silesian Region considers transnational companies; especially their business 

units situated in Moravian-Silesian region and evaluate them from the point of view of 

responding to theory of transnational entrepreneurship and from the point of view of 

competitiveness. Transnational companies are ranked among new forms of enterprise, they 

are very dynamic and they have a high level of competitiveness potential with regard to 

their location all over the World.  

Doctoral thesis is focused on enterprises situated in Moravian-Silesian region that 

have foreign maternal or Partner Company, that are under their influence and realize 

movement of potential and sources. Further doctoral thesis considers transnational 

entrepreneurship in virtual space or realization of virtual integration and fulfillment of 

level of virtualization in entrepreneurship.  

The research is based on the formulation of the main goal, also partial goals that are 

developed into formulation of research questions. Verification of these research questions 

and hypothesis is realized by questioning selected group of respondents and questioning 

chosen experts.  

The main goal of this doctoral thesis is to verify the theoretical knowledge from 

the field of transnational entrepreneurship in concrete transnational firms (business 

units) in the Moravian-Silesian region with a view to their competitiveness. The aim is 

also to generalize new knowledge for the next research, education and practical 

implementation. 

Describer theoretical approaches to question of transnational entrepreneurship and 

competitiveness are verified in concrete practical conditions by using empirical research.  

Doctoral thesis is focused on environment of Moravian-Silesian region where can 

be recognized endeavor after gaining investors from various parts of the World to set up 

here their units.  

It is necessary to emphasize that solved problem has character of knowledge capital 

of particular investors, who very hardly offer their data for research. Despite of this limit 

required information were integrated and conclusions were worked out. 


