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Aktuálnosť zvolenej témy 

 Tému „Model hodnocení přínosu moderních technologií ve vztahu k udržitelnosti 

podniku“ považujem jednoznačne za veľmi aktuálnu. Kľúčové technológie KETs, výkonnosť 

podnikov, inovácie či udržateľnosť podnikov sú aktuálnymi fenoménmi ovplyvňujúcimi 

ekonomický rast, hospodársky vývoj a vo všeobecnosti mnohé makroekonomické aj 

mikroekonomické ukazovatele. V rámci tejto témy sú otvorené mnohé kľúčové otázky, ktoré 

sú priamym dôkazom aktuálnosti a nutnosti riešiť témy orientované na oblasť hodnotenia 

prínosu technológií vo vzťahu k udržateľnosti podniku, ktorá sa stala aj východiskovou bázou 

pre dizertačnú prácu Mgr. Ing. Moniky Duškovej.    

Tému dizertačnej práce považujem za náročnú a vzhľadom na mieru prebádania 

otvorenú pre vedecké prínosy v podobe nových hodnotení, analýz a výsledkov.  
 

Splnenie stanoveného cieľa 

Hlavným cieľom predkladanej dizertačnej práce (kapitola 1.1 Cíle dizertační práce,  s. 

13) ako uvádza autorka je „navrhnout model hodnocení přínosu moderních technologií, 

konkrétně tzv. klíčových technologií KETs, ve vztahu k udržitelnosti podniku“. Z hlavného 

cieľa vychádza 7 parciálnych cieľov, ktoré autorka formuluje na s. 13 – 14.  

Predložené ciele považujem za reálne, ambiciózne, ale splniteľné. Ciele sú precízne 

a veľmi vhodne formulované. Naplnenie parciálnych cieľov má potenciál zabezpečiť naplnenie 



hlavného cieľa dizertačnej práce. Línia spracovania dizertačnej práce a štruktúra práce je 

v súlade so stanovenými cieľmi. Súčasťou spomínanej podkapitoly sú aj 4 výskumné otázky. 

Po preštudovaní východísk, praktickej časti, posúdení výsledkov a prínosov dizertačnej 

práce konštatujem, že doktorandka Mgr. Ing. Monika Dušková vytýčené ciele splnila. 
 

Metódy spracovania 

 Doktorandka prezentuje metódy skúmania a metodiku spracovania dizertačnej práce 

v kapitole 5 Metodika zpracování dizertační práce (s. 70 – 80). V súlade s princípmi tvorby 

vedeckých prác postupovala doktorandka od stanovenia cieľov a zmapovania teoretických 

východísk témy, cez spracovanie súčasného stavu problematiky na základe obdivuhodného 

širokého spektra domácich a zahraničných zdrojov (327 zdrojov, a to prevažne zahraničných), 

uvedenie použitých vedeckých metód až k prezentácii uskutočneného výskumu a výsledkov, 

formulovaniu záverov, diskusii a prínosom dizertačnej práce. Použité vedecké metódy boli 

vhodne zvolené a prispeli k relevantným výsledkom a záverom dizertačnej práce. 

Vysoko oceňujem predovšetkým využitie matematicko-štatistických metód, ako aj 

spracovanie výsledkov štatistických softvérov, ktoré je na nadštandardnej úrovni. 
 

Výsledky dizertačnej práce 

Teoretická časť dizertačnej práce je spracovaná veľmi zodpovedne, precízne, primerane 

vytýčeným cieľom, rozsahu a zámeru dizertačnej práce, je na požadovanej úrovni. Venuje sa 

inováciám, udržateľnému rozvoju a kľúčovým vznikajúcim technológiám (Key Enabling 

Technologies - KETs). Formuluje východiská pre praktickú časť dizertačnej práce. Empirická 

časť dizertačnej práce poskytuje mnoho zaujímavých výsledkov. Identifikuje relevantné 

ukazovatele výkonnosti podniku s ohľadom na inovačnú výkonnosť, udržateľný rozvoj 

a výkonnosť v oblastiach KETs.  Ukazovatele pre hodnotenie výkonnosti podnikov venujúcich 

sa KETs vychádzajú zo štyroch oblastí: technologickej, environmentálnej, sociálnej 

a ekonomickej. Následne doktorandka sformulovala a overovala hypotézy formulované v kap. 

3.1 Formulace teoretického modelu (s. 58 – 61). 

Veľmi zaujímavou časťou je identifikácia odvetví relevantných pre KETs a uskutočnená 

analýza spracovateľského priemyslu ČR. 

Kľúčovými kapitolami empirickej časti dizertačnej práce sú kapitoly 6 – 9, v rámci 

ktorých autorka popisuje uskutočnený predvýskum, primárny a sekundárny výskum – model 

hodnotenia KETs, prezentuje model hodnotenia prínosu KETs v podniku, pilotné testovanie 

modelu a poskytuje jeho výsledky. 



K významným častiam uskutočneného výskumu patria napr. výsledky deskriptívnej 

štatistiky analýzy dát, výsledky testovania hypotéz (s. 102), výsledky konfirmačnej faktorovej 

analýzy, ďalej to je napr. optimalizovaný štrukturálny model (obr. 18), vyjadrenie 

štrukturálneho modelu pomocou štruktúrnych rovníc (s. 115 - 116), aplikácia a verifikácia 

modelu hodnotenia prínosu KETs v podniku, ako aj konkretizácia v reálnom prostredí 

vybraného podniku.   

Celkové spracovanie empirickej časti jednoznačne poukazuje na vysokú odbornosť ako 

aj mimoriadne znalosti a skúsenosti doktorandky v predmetnej problematike.  

 

Prínosy dizertačnej práce 

 Konštatujem, že práca je prínosná, a to ako pre ekonomickú teóriu, tak aj pre 

hospodársku prax.  

Vedecký prínos dizertačnej práce pre ekonomickú teóriu spočíva predovšetkým 

v spracovaní uceleného pohľadu na problematiku udržateľnosti podniku, inovačnej výkonnosti 

a moderných kľúčových technológií KETs. K ďalším prínosom pre ekonomickú teóriu patrí: 

- zhodnotenie teoretických a praktických prístupov k hodnoteniu výkonnosti podnikov, 

- prezentácia špecifík moderných technológií KETs, 

- identifikácia ukazovateľov umožňujúcich komplexné hodnotenie výkonnosti podniku. 

Vedecký prínos dizertačnej práce pre hospodársku prax spočíva predovšetkým vo 

vytvorení modelu pre hodnotenie výkonnosti high-tech podnikov venujúcich sa moderným 

technológiám. K ďalším prínosom pre hospodársku prax patrí: 

- vytvorenie nástroja na hodnotenie prínosu technológii KETs, 

- poskytnutie možnosti monitorovania vhodnej implementácie prvkov moderných 

technológií do výroby, 

- formulácia odporúčaní pre vhodnú implementáciu moderných technológií do výroby, 

- poskytnutie možnosti podnikom porovnať sa s inými podnikmi, ktoré sa venujú 

moderným pokročilým technológiám. 

Osobitným prínosom dizertačnej práce hodnotím jej využitie v pedagogickej činnosti. 

Práve premostenie teórie, výskumnej činnosti a transferu výsledkov do pedagogickej činnosti 

umožňuje zvýšiť pripravenosť študentov a absolventov univerzít a vysokých škôl na súčasné 

prostredie plné nových technológií, hektických zmien a zároveň zvýšiť atraktivitu a kvalitu 

edukačného procesu. 

 
 

V rámci obhajoby dizertačnej práce by som navrhla nasledujúce otázky:  



1. Zoznam ukazovateľov pre navrhovanú štruktúru hodnotenia výkonnosti podnikov 

venujúcich sa KETs prezentujete pomocou skupiny ukazovateľov jednotlivých oblastí, 

a to: technologickej, environmentálnej, sociálnej a ekonomickej. Aký je váš názor na 

dôležitosť jednotlivých oblastí, príp. na ich preferencie ich významu v rôznych časových 

obdobiach? 

2. V rámci dizertačnej práce sa venujete modelu hodnotenia prínosu KETs v podniku 

v silnom zaťažení na prostredie Českej republiky. Veľmi okrajovo v závere práce 

načrtávate možnosti medzinárodného uplatnenie takéhoto modelu. Existujú nejaké 

špecifiká, resp. obmedzujúce podmienky, prečo by sme nemohli uvedený model využívať 

napr. v iných krajinách EÚ alebo ešte v širšom medzinárodnom meradle? 

 

Záver 

Záverom konštatujem, že autorka dizertačnej práce Mgr. Ing. Monika Dušková splnila 

ciele, ktoré si vytýčila, predstavila veľmi zaujímavé spracovanie aktuálnej a náročnej témy. 

Autorka prejavila kvalitné a rozsiahle znalosti problematiky, schopnosti samostatne vedecky 

bádať, formulovať a generalizovať závery svojej výskumnej činnosti. Na základe vyššie 

uvedených skutočností konštatujem, že predložená dizertačná práca po formálnej aj obsahovej 

stránke spĺňa požiadavky kladené na práce tohto druhu. Ako celok ju hodnotím veľmi pozitívne. 

Po preštudovaní predloženej dizertačnej práce a jej následnom zhodnotení, ju na základe vyššie 

uvedeného hodnotenia odporúčam na obhajobu. Po úspešnej obhajobe navrhujem udeliť Mgr. 

Ing. Monike Duškovej akademický titul 

„philosophiae doctor – Ph.D.“. 

 

V Bratislave, 25. 10. 2019  

 

 

   doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 


