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a) Aktuálnost tématu disertační práce 

Úspěšnost podniků ve vysoce konkurenčním prostředí je odvislá od jejich schopnosti 
přizpůsobovat se neustále se měnícím jak požadavkům zákazníků, tak rozvoji poznání a s tím 
spojených nových technologií ve výrobě různých produktů, nových informačních systémů 
apod. Podniky ve svých obchodních modelech identifikují klíčové aspekty svého podnikání, 
které mohou jejich úspěšnost ovlivnit. Existující obchodní modely je však třeba inovovat 
vzhledem ke změnám ve vnějším i vnitřním prostředí, v němž se daný podnik pohybuje. 
Autor se ve své disertační práci zaměřil na jedno z odvětví zpracovatelského průmyslu, a to 
skupinu CZ NACE 20.1 Výroba základních chemických látek, hnojiv, dusíkatých sloučenin a 
plastů. Tato skupina patří k nejvýznamnějším v odvětví Výroba chemických látek a 
chemických přípravků, neboť zaměstnává přes 50 % zaměstnanců a zabezpečuje téměř 78 % 
tržeb tohoto odvětví. Významně se podílí i na vývozu vyrobených produktů do zahraničí. Je 
tedy možno konstatovat, že výběr odvětví pro návrh nového obchodního modelu je adekvátní 
potřebám současné praxe, téma práce je aktuální. 
 
b) Splnění stanovených cílů 

Cíl práce je zaměřen na vytvoření konceptu obchodního modelu založeného na udržitelném 
vytváření mnohonásobné hodnoty pro zákazníka. V návaznosti na hlavní cíl jsou stanoveny 
cíle dílčí, které vymezují jednotlivé kroky, kterými chce autor dospět k naplnění cíle hlavního.  
Tyto dílčí cíle představují současně i hledání odpovědí na položené výzkumné otázky a na 
ověření stanovených hypotéz. 
Je možno konstatovat, že cíl práce byl naplněn. Bylo navrženo 15 konceptů obchodních 
modelů, vycházejících z identifikovaných prvků obchodních modelů, které jsou důležité pro 
vytváření mnohonásobné hodnoty pro zákazníka.  
 
c) Zvolené metody řešení 

K řešení zvolené problematiky využil autor odpovídající metodické postupy, přehledně 
popsané v kap. 2. Vedle běžně užívaných postupů užívaných v rámci kvantitativního a 
kvalitativního výzkumu realizoval i vlastní výzkumné šetření, jehož výsledky statisticky 
vyhodnocoval. U každé metody upřesnil, k jakému účelu bude příslušná metoda využita. Pro 
ověření klíčových prvků ovlivňujících vytváření mnohonásobné hodnoty pro zákazníka 
v souvislosti s návrhem nových obchodních modelů využil i polostrukturovaný rozhovor 
s manažery vybraných podniků i dotazníkový průzkum. Indexy uvedené v podkap. 2.3.8 jsou 
vlastním návrhem autora?  
 
d) Výsledky disertační práce 

Autor pracoval s celou řadou materiálů a zdrojů, které využíval k postupnému naplňování 
hlavního cíle práce. Disertační práce je v podstatě rozdělena do několika částí.  



První část, vymezená kapitolou 1, vymezuje zaměření práce, její cíl a formuluje výzkumné 
otázky a hypotézy. Oblastí řešení je, jak bylo již uvedeno, chemický průmysl. Zde je možno 
se dotázat, z jakého důvodu nebyla u všech uvedených charakteristik odvětví použita stejná 
časová řada? Vytknout lze, že u tab. 1 nejsou uvedeny měrné jednotky. Na s. 20 je uvedeno, 
že trendy ve vývoji nebezpečných odpadů klesají, dle grafu 2 však mají v posledním roce 
rostoucí charakter.  
Druhá část, zaměřená na metodologii práce, byla již uvedena v bodě c). 
Třetí část, věnovaná teoretickým východiskům,  rozebírá současný stav řešené problematiky. 
Tato část je zpracována přehledně a systematicky. Autor využil i řadu zahraničních pramenů. 
Shrnul jak poznatky o vymezení pojmu nový obchodní model, přístupy k jejich tvorbě tak i 
podstatu mnohonásobné hodnoty pro zákazníka, což je relativně nový pojem. Setkal se 
disertand s tímto pojmem u některých v práci uváděných autorů, či je to pojem jeho vlastní, 
kterým vystihuje přínos nového obchodního modelu pro zákazníka? Nejpodstatnější částí je 
část čtvrtá, uvádějící výsledky a návrhy plynoucí z vlastního výzkumu disertanda. V této 
souvislosti je možno mít několik dotazů: 

- Je možno upřesnit způsob stanovení Součtu vah odpovědí, uvedený v tab. 3? 
- Na s. 107 je uvedeno, že podniků, u nichž je vytváření mnohonásobné hodnoty pro 

zákazníka vyšší než hodnota benchmarku, je 22. V grafu 6 je však těchto podniků jen 
21. Jedná se o překlep? 

- Za široce používaný je možno považovat Business model Canvas, jak je v práci 
správně uvedeno, jaká jsou hlavní pozitiva jeho využití?  

- Je v navrhovaných konceptech obchodních modelů některý, který by nebyl 
uplatnitelný i v jiných odvětvích národního hospodářství? 

- Jaký je názor disertanda na digitalizaci obchodních modelů? 

Zajisté by bylo zajímavé vyhodnotit přínos zavedení nového obchodního modelu pro 
ekonomické výsledky příslušného podniku. Jak však správně autor uvádí, dopad zavedení se 
projeví až s určitým časovým odstupem, přičemž je třeba vzít v úvahu, že na výsledky 
podniku bude působit i řada dalších faktorů zejména z vnějšího prostředí. Kladně lze hodnotit, 
že jsou v práci naznačeny i směry, kterými by se měl výzkum v této oblasti dále ubírat. 
 
e) Vlastní přínos disertanta pro rozvoj vědního oboru a praxi 

Přínos práce v oblasti teoretické lze spatřovat v systematickém výběru a návrhu prvků, které 
by měly být do nového obchodního modelu zařazeny. 
Praktickým přínosem práce je návrh patnácti konceptů nových obchodních modelů, 
založených na vybraných dominantních prvcích, přičemž navržené koncepty přispívají 
k tvorbě mnohonásobné hodnoty pro zákazníka a mohou být využity i v dalších odvětvích 
národního hospodářství, nejen v chemickém průmyslu.  
Velmi dobré využití mohou mít výsledky disertační práce v oblasti pedagogické, zejména 
z důvodu uceleného pohledu na problematiku využití nových obchodních modelů jako jedné 
z možností růstu podniku. 
 
f) Formální úprava a odborná úroveň 

Disertační práce je zpracována na přiměřené úrovni z pohledu struktury i z pohledu využívání 
odpovídajícího odborného názvosloví. Rovněž formální úprava práce je na potřebné úrovni, 
vhodně jsou využity i tabulky, grafy a schémata, která zpřehledňují potřebné údaje a 
výsledky. 
  
 



Závěr 

Předložená disertační práce naplnila svůj cíl. Disertand při zpracování práce prokázal 
teoretické znalosti i schopnost tvůrčím způsobem zužitkovat teoretické znalosti a aplikovat je 
na řešení konkrétní problematiky. Výsledky disertační práce jsou využitelné jak v oblasti 
teoretické, tak v oblasti praktické. 
Struktura práce i rozsah jednotlivých kapitol je přiměřený jejich významu. Vedle odpovídající 
obsahové náplně má práce i přiměřenou formální úpravu.  
Na základě všech uvedených skutečností konstatuji, že disertační práce naplňuje požadavky 
standardně kladené na tyto práce podle § 47 odst. 4 zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), student prokázal 
způsobilost k samostatné vědecké práci. 
 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byl Ing. Peteru Kitovi 
udělen akademický titul   
   

doktor ve zkr. Ph.D. 
 
 

V Brně dne 17. října 2018  

                     prof. Ing. Iva Živělová, CSc. 
       FRRMS MENDELU 


