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Předložená disertační práce řeší efektivní řízení a jeho vliv na rozvoj malých a středních podniků. 
V této obecné problematice disertantka zkoumá specifickou oblast řízení a to dopad zvolených 
konkurenčních taktik na hospodářské výsledky malých a mikro podniků v rámci unikátního trhu 
vinařských rodinných podniků v České republice. Zvyšování výkonnosti podniků a nalézání cest 
k jejich efektivnímu rozvoji je téma aktuální v každé ohledu. 
 
Disertantka si stanovila za cíl své práce určit hlavní vztahy mezi konkurenční taktikou a výkonem 
rodinných vinařských podniků v českém kontextu. V úvodu práce vymezila 3 výzkumné otázky 
týkající se předmětu zkoumání, tedy jaké jsou konkurenční taktiky rodinných podniků tohoto 
segmentu trhu, zda mají vliv na jejich výkonnost a zda jsou ovlivněny tím, v jaké generační fázi se 
podnik nachází. Z výzkumných otázek vyplynulo 5 (resp. 9 – rozšířeno o inverzní) hypotéz, které 
rozvíjejí stanovený cíl práce (str. 19).  
 
Poměrně značná část disertační práce je věnována metodickým postupům a jejich verifikaci na 
základě literárních zdrojů. Zvolené metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu jsou šetřeným 
jevům adekvátní a zobrazují zkoumanou oblast v kontextu cíle práce. Kvalitativní výzkum je založen 
na sledování konkurenčních taktik zaměřených na Kvalitu, Náklady, Inovace a Marketing v kontextu 
role rodiny v rodinném podniku a jeho výkonnosti, které disertantka vymezila na str. 60 své práce. 
Výzkum provedla u 10 respondentů (Tabulka 5, str. 78). Z výsledků je patrné, že se jedná o velmi 
specifický tržní segment, ve kterém hraje silnou roli rodinná tradice, přirozeně ovlivňovaná 
požadavky zákazníků a moderními trendy. Na kvalitativní výzkum přirozeně navazuje výzkum 
kvantitativní týkající se vlivu konkurenčních taktik na výkonnost podniků, u nichž jsou dále 
akcentovány parametry velikost, stáří, vlastnictví a generační fáze rodinného podniku. Výstupy vzešlé 
z analýzy výzkumného vzorku (proveden Mann-Whitney U test) 120 respondentů prokázaly silný vliv 
generační fáze na řízení podniků vedoucí k rozvoji, inovaci a růstu. Vztahy mezi hlavní konkurenční 
taktikou a výkonností podniků byly zkoumány na základě finančních a nefinančních výsledků podniků 
s využitím Spearmanova korelačního koeficientu. Regresní analýza disertantce potvrdila, že vyšší 
výkonnostní výsledky jsou více ovlivněny využitím konkurenčních taktik orientovaných na kvalitu, 
inovace a marketing a méně využitím nákladově orientovaných konkurenčních taktik. 
 
V oblasti vědeckého přínosu oboru Řízení a ekonomika podniku lze dle mého názoru vyzdvihnout 
výsledky prokazující vliv generační fáze na konkurenční taktiky malých a mikro podniků ve vinařském 
odvětví České republiky a jejich vliv na výkonost podniku.   
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V praxi jsou výstupy práce uplatnitelné. Výsledky disertační práce Anastasie Murínové přinášejí 
managementu rodinných podniků současné aplikovatelné poznatky o vztahu konkurenční taktiky a 
stabilního výkonu podniku.  
 
Disertační práce v rozsahu 209 stran textu je rozdělena do 7 kapitol, které na sebe obsahově navazují 
a přirozeně gradují k vytyčenému cíli disertační práce. Formální úroveň práce je velmi dobrá, 
odpovídá požadavkům na zpracování disertační práce, vysoce oceňuji práci s velkým počtem zdrojů 
(reference uvedeny na str. 166 – 197), které dokumentují opodstatněnost či správnost výzkumných 
kroků a oprávněnost dílčích závěrů. 
 
Z publikační činnosti disertantky je zřejmé, že své dílčí výstupy průběžně publikovala jak na 
odborných konferencích, tak ve vědeckých časopisech.  
 
K práci mám několik poznámek či doporučení: 
1) Disertantka pracuje s velkým množstvím literárních zdrojů, což je chvályhodné, avšak občas se 

v textu hůře hledají vlastní kroky disertantky, týkající se např. technického popisu výzkumného 
vzorku, jeho velikosti a parametrů. V práci je samozřejmě vše dohledatelné, určitá roztříštěnost 
však není pro čtenáře práce zcela komfortní.  

2) Doporučuji se vyvarovat v textech vědeckých a výzkumných prací 1. osoby jednotného, příp. 
množného, čísla (tedy já, my) a nahradit tyto výroky trpným rodem. 

 
V rámci obhajoby pokládám následující otázku: 
Jsou výsledky Vaší práce uplatnitelné i v jiném oboru národního hospodářství, např. stavebnictví? 

 
Na závěr konstatuji následující: 
a) Téma disertační práce je aktuální. 
b) Disertační práce naplnila vytýčený cíl. 
c) Použité metody zpracování jsou korektní a jejich využití poskytlo výsledky pro velmi kvalitní 
zpracování výsledku práce, stanovení vztahu mezi jednotlivými konkurenčními taktikami a výkonem 
malých a mikro podniků.  
d) Disertační práce přináší nové poznatky pro rozvoj vědního oboru Ekonomika a řízení podniku 
týkající se významného vlivu generační fáze rodinných podniků na jejich řízení. 
e) Výsledky práce lze využít v podnikové praxi i v pedagogickém procesu. 
f) Na disertační práci lze nejvíce hodnotit odpovědný a tvůrčí přístup disertantky k jejímu řešení a to 
vč. rozsáhlé rešerše literárních zdrojů, které jsou do postupu práce aktivně zapojeny.  
 
Disertační práce Anastasie Murínové na téma „Faktory ovlivňující výkonnost malých a středních 

rodinných podniků ve vinařském sektoru (Factors Affecting the Performance of small and Medium-

Sized Family Business in the Wine Sector)“ splňuje požadavky kladené na úroveň disertačních prací 
v doktorském studijním programu Řízení a ekonomika podniku ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách v aktuálním znění.  
 
Po úspěšné obhajobě disertační práce doporučuji udělit Anastasii Murínové akademický titul 
doktor, ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem. 
 
V Brně dne 14. dubna 2019     
 
       doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 


