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1. Hodnocení disertační práce 

Disertační práce předložená Anastasií Murínovou se zabývá výzkumem rodinných podniků. 

Výzkum je zaměřen do sektoru vinařství. Jedná se o téma, v současném období velmi aktuální 

pro českou ekonomiku.  

Disertační práce je jasně členěná do několika částí: Úvodní část poskytuje podrobný přehled o 

současném stavu vědeckého poznání cestou kvalitní rešeršní práce. Citovány jsou velmi 

kvalitní anglické vědecké články. Oceňuji, že autorka též jasně vymezila pojmový aparát.  

V druhé části pojednání vymezuje autorka zaměření disertační práce. Velmi pregnantně jsou 

vymezeny cíle výzkumu. Pozitivně hodnotím, že uvedená metodologie používá kvalitativní 

přístup v pilotní studii a kvantitativního přístup pro vlastní primární šetření. Nemám k této 

části žádné zásadní připomínky.  

Třetí část se týká provedené pilotní studie, kterou doktorandka provedla na vybraných malých 

rodinných vinařstvích. V této části je též prezentováno vlastní primární šetření. Velmi 

pozitivně hodnotím vytvoření konceptuálního modelu se stanovením jednotlivých 

proměnných, které popisují rodinný podnik, včetně stanovení tzv. rodinnosti. Vše s cílem 

potvrdit vliv rodinnosti na výkon podniku. Kvalitně jsou diskutovány výsledky pilotní studie i 

výsledky celého primárního šetření.  

Čtvrtá část disertační práce se týká přínosů ve vědecké, praktické i pedagogické rovině. Jsem 

přesvědčen, že přínosy, zvláště ve vědecké oblasti, jsou kvalitní a dávají tak předpoklad 

publikace výsledků řešení v kvalitních impaktovaných časopisech.  



2. Hodnocení doktorandky 

Doktorandka byla studentkou studijního programu Řízení a ekonomika podniku. Doktorandka 

se od počátku doktorského studia zapojovala do aktivit na Fakultě podnikatelské s velkým 

nasazením. 

V oblasti vědecko-výzkumné se doktorandka zapojila do řešení Standardních projektů 

specifického výzkumu Fakulty podnikatelské na Ústavu managementu. V letech 2015-2016: 

„Výzvy managementu: Teorie a praxe“, kde dosahovala nadstandardních publikačních 

výsledků. A to nejen recenzovaných příspěvků v seznamu RIV, ale i publikací na WOS. 

V roce 2017 byla spoluřešitelskou juniorského projektu specifického výzkumu: „Inovace 

v řízení výkonnosti malých a středních podniků“. V roce 2018 byla spoluřešitelkou 

standardního projektu specifického výzkumu „Výzvy řízení a fungování podniku v kontextu 

současného podnikatelského prostředí.   

V oblasti pedagogické oblasti doktorandka působila jako cvičící v předmětech: Small 

Business pro zahraniční studenty, International Business Research Methods and Team 

Consultancy Project v studijním programu EBF v angličtině a Sociální a psychologické 

kompetence v češtině. Ve všech předmětech vykazovala nadstandardní znalosti a vždy byla 

pečlivě připravena. V roce 2017 též obhájila závěrečnou práci v doplňkovém pedagogickém 

studiu na VUT v Brně. 

V mezinárodní oblasti doktorandka prokazovala velmi aktivní přístup. Absolvovala několik 

odborných stáží a aktivních vystoupení na mezinárodních konferencích.  

3. Závěr a doporučení 

Celkově si cením úsilí doktorandky přispět k vědeckému poznání v oblasti rodinných 

podniků. Pro obhajobu nemám žádné doplňující otázky. 

Na základě předložené disertační práce a její dosavadní vědecké činnosti se dá konstatovat, že 

doktorandka prokazuje způsobilost k tvůrčí a vědecké práci, ovládá výzkumné metody a má 

výborné teoretické znalosti. Proto práci  

 
doporučuji 

 
k obhajobě a po obhájení doporučuji udělit vědecké titul Ph.D. 
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