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Posudek oponenta disertační práce 
 
Název disertační práce: Manažerské kompetence v malých podnicích 
Autor: Ing. Petr Novák 
Školící pracoviště: Fakulta podnikatelská, Ústav managementu, Vysoké učení technické  
v Brně 
Oponent: doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.  
 
Předkládaná disertační práce je rozdělena do osmi kapitol. Po úvodních kapitolách Vymezení 
řešené problematiky, Cíle disertační práce a Použité metody a postup zpracování disertační 
práce navazuje v souladu s promyšlenou logickou strukturou přehled současného stavu 
sledované problematiky, opírající se o prostudování rozsáhlé literatury i internetových zdrojů. 
Kapitola 4 disertační práce se zabývá teoretickými východisky, vymezuje základní pojmy a 
pojetí manažerských kompetencí, shrnuje současný stav vědeckého poznání. 
V dalších kapitole 5 se autor věnuje vlastnímu výzkumu manažerských kompetencí manažerů 
v malých podnicích, popisuje zpracování pilotního výzkumu, vytvoření modelu 
kompetentního manažera, výběr souboru dotazovaných, předvýzkum a provedení 
dotazníkového šetření. Vyhodnocení výzkumu je podrobně popsáno v kapitole 6, kde jsou 
také jednotlivá ověření testovaných hypotéz. Kapitola 7 shrnuje výsledky a uvádí návrhy 
doporučení pro zvýšení úrovně manažerských kompetencí. Přínosy disertační práce uvádí 
kapitola 8, na kterou navazují závěr disertační práce a seznam použitých zdrojů.  
 

1. Aktuálnost tématu 
Podniky se snaží uspět v konkurenčním prostředí a získat konkurenční výhodu – například nové 
technologické postupy výroby, používání nejmodernějších technických zařízení, vlastnictví 
jedinečných patentů a licencí, kvalifikované lidské zdroje. K získání také výhody musí být podnik 
kompetentně řízený. Malé podniky ve srovnání s velkými mají v celé řadě situací horší pozici  a 
proto musí dbát na efektivní využívání veškerých zdrojů. Role kompetentního manažera je 
v malém podniku stejně důležitá jako v podniku velkém.  
 

2. Cíl práce a jeho naplnění 
Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit úroveň manažerských kompetencí vrcholových 
manažerů malých výrobních podniků z pohledu podnikového řízení, dále pak identifikace 
klíčových proměnných, které mají vliv na úroveň kompetencí a navržení doporučení a kroky 
vedoucí k rozvoji zjištěné úrovně manažerských kompetencí. 
K naplnění vytyčeného cíle došlo a to především v kapitolách 7 a 8, které jsou z hlediska přidané 
hodnoty autora klíčovými kapitolami. V souvislosti s hlavním cílem práce autor ověřuje 
stanovené hypotézy (kapitola 6).  
 

3. Metody řešení 
Metodami zpracování se zabývá 3. kapitola. Při zpracování práce byly použity analyticko-
syntetická metoda, metoda strukturovaného rozhovoru a pro realizaci empirického výzkumu 
primárních dat dotazníkový průzkum. Sekundární data byla získávána jak z tuzemských tak i 
zahraničních informačních zdrojů. 
  

4. Výsledky a přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a praxi 
Autor testuje hypotézy (příloha č. 4) – Závislost na faktorech pro třídění (věk, praxe, 
vzdělání), stupně volnosti odpovídají počtu kategorií minus 1. Zde není jasné, jak byla 
zvolena zjištěná a teoretická hodnota pro výpočet chí kvadrátu. Pro konkrétní výpočty by bylo 
nutné dohledat specifická data z přílohy 1, není zřejmé, která data autor práce používal.  
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Testy chí kvadrát jednotlivých složek kompetencí mezi sebou – opět není jasné, která čísla 
byla pro výpočet použita. Počet stupňů volnosti by odpovídal porovnání jen dvou hodnot (2x2 
zjištěná a absolutní). Podle mého názoru by bylo lepší pracovat se 4 stupni volnosti, kde by se 
porovnávaly hodnoty odpovědí celé stupnice od vůbec až po zcela. Rozhodnutí o zamítnutí či 
nezamítnutí hypotéz je s ohledem na uvedené hodnoty chí kvadrát testu správné, vypočtená 
hladina významnosti také souhlasí s uvedenými údaji. V tabulce 2x2 by mohly být 
porovnávány hodnoty zcela a zbylé, které nejsou považovány za ideálního manažera, výpočet 
bohužel neodpovídá k uvedeným hodnotám.  
Spearmanův koeficient pořadové korelace – pokud by výpočet dle stupňů volnosti 
uvažoval jen tabulku 2x2, tak by koeficient korelace nabýval jen hodnot 1,0,-1, ale v práci 
jsou uvedeny různé hodnoty. 
Absolutně Pořadí Rozdíl Čtverec rozdílů 
1 24 1 24 
54 76 2 1 1 1 
98 60 1 2 1 1 
3 13 3 3 0 0 
1 5 4 4 0 0 
0 2 5 5 0 0 

Koeficient rsp by poté vycházel 0,9 při N=5. V práci je uvedeno 0,180. 
 

5. Formální a jazyková stránka práce 
Formální stránka práce má logickou strukturu i dobrou úroveň z hlediska používání 
odborných pojmů a jazyka. Výklad postupuje od obecných pojmů a přehledu o dosažených 
výsledcích v daném tématu ke konkrétním problémům, které adekvátně řeší. Vyskytují se 
drobné nepřesnosti – vynechání slov – např. v kapitole 3.3 na str. 22, kde v odstavci Výzkum 
sekundárních vypadlo slovo dat. Na některých místech práce se objevily překlepy – např. na 
str. 73 nahoře v odstavci …společně se získanou praxi namísto praxí. Dále str. 80 druhý 
odstavec …činnost mimo stanovených (ch je tam navíc) zpracovatelský průmysl. Str. 117 – 
neodpovídají čísla příloh – 5 je uvedeno, v reálu příloha č. 4, 6 je uvedeno, v reálu příloha č. 
5. U obrázku č. 3. na str. 135 chybí uvedení zdroje. 
 

6. Publikace autora disertační práce 
Doktorand vykazuje publikační činnost, která sestává z 13 titulů, z nichž převážná část  
souvisí s tématem disertační práce. Většinou se jedná o příspěvky na domácích i zahraničních 
konferencích, v menší míře se jedná o spoluautorství na článcích v odborném tisku.  
 

7. Závěr 
Disertační práce svým rozsahem (157 stran) a zpracováním je dokladem dlouhodobého 
zaměření autora na danou problematiku. Analýza a výklad postupuje od obecných pojmů a 
problémů k rozboru konkrétních informací, kdy je pro lepší názornost využito 19 grafů, 3 
obrázky a 25 tabulek. Autor prokázal přehled a orientaci v rozsáhlé a různorodé odborné 
literatuře.  
 
Otázky a náměty do rozpravy při obhajobě disertační práce: 

• U obhajoby doporučuji uvést příklad výpočtu chí kvadrát testu a 
Spearmanova koeficientu pořadové korelace, aby byla ukázaná správnost 
zvolené metody.  
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Disertační práce prokazuje způsobilost doktoranda k samostatné vědecké činnosti zaměřené 
na řízení a ekonomiku podniku, prokazuje rovněž jeho schopnost aplikovat teorii na konkrétní 
problémy podnikové praxe, a proto doporučuji práci k obhajob ě před příslušnou komisí. 
 
V Hradci Králové dne 15. 10. 2012 
 
 
 
 
Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. 
vedoucí Katedry managementu  
Fakulta informatiky a managementu 
Univerzita Hradec Králové 
 


