
Oponentský posudek  

na disertační práci Ing. et Ing. Kateřiny Jančíkové 
Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů 

 
 

a) Aktuálnost tématu disertační práce 

Disertační práce „Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů“ je zaměřena na 

hodnocení a odměňování pro vysoce postavené manažery ve vybraných podnicích 

zpracovatelského průmyslu v České republice. Jedná se o vysoce aktuální téma významné pro 

hodnocení a odměňování této vybrané skupiny pracovníků.  

b) Splnění stanoveného cíle 

Cílem disertační práce je vytvořit metodiku hodnocení a odměňování pro vrcholové manažery 

ve velkých podnicích České republiky s využitím ukazatele EBITDA. Navržená metodika je 

zaměřena na hodnotový přístup a získání vlastnického podílu. Na základě stanoveného hlavního 

cíle a dílčích cílů jsou formulovány statistické hypotézy, které jsou předmětem výzkumu 

v rámci disertační práce. 

Cíl práce lze považovat za splněný. 

c) Metody použité při vypracování disertační práce 

Pro vypracování práce bylo použito dotazníkové šetření s cílem získat primární data a pilotní 

studie, které byly vyhodnoceny matematicko-statistickými metodami. V práci byl také využit 

strukturovaný rozhovor. Navržená metodika byla aplikována na konkrétní podnik. 

Cíl práce byl splněn i z pohledu vhodného použití vědeckých metod. 

d) Postup řešení problému, a výsledky disertační práce 

Předložená disertační práce obsahuje 180 stran bez příloh a tabulek. Práce je rozdělená do osmi 

kapitol. V první jsou formulovány cíle práce a dílčí cíle. V této kapitole si autorka stanovila 

dílčí cíle, hypotézy a výzkumné otázky. 

Druhá kapitola je věnována teoretické rešerši v souvislosti s nejdůležitějšími 

makroekonomickými teoriemi. Autorce se podařilo velmi pěkně popsat způsoby odměňování, 

které jsou využívány ve světě i v domácím prostředí. 

Třetí kapitola je věnována metodologii disertační práce. Autorka v ní objasnila metody 

výzkumu, techniky sběru dat a statistické metody pro ověření stanovených hypotéz. Práce také 

zahrnuje závěry ze strukturovaných rozhovorů a případové studie a je zde popsán výzkumný 

vzorek podniků. 

V této kapitole se autorka věnuje metodice zpracování dizertační práce. Navržené metody a 

postupy jsou adekvátní pro zpracování dané problematiky vzhledem ke stanoveným cílům. 

Čtvrtá kapitola pojednává o první fázi výzkumu, který se zabývá strukturovaným dotazníkovým 

šetřením v oblasti odměňování v prostředí české republiky a identifikaci faktorů ovlivňující 

změnu složek mzdy. Odpovědi z dotazníku autorka podrobila statistickému rozboru. Případové 

studie formou řízených rozhovorů s manažery byly druhou částí první fáze výzkumu a autorka 

využila ve své práci i kvalitativní výzkum. 

V páté kapitole, která se zabývá druhou fází výzkumu, autorka statisticky vyhodnocuje 

dotazníkové šetření a ověřuje hypotézy. V této kapitole je také navržena metodika hodnocení a 



odměňování vrcholových manažerů. Tuto část práce pokládám za stěžejní a autorka ji 

zpracovala vyčerpávajícím způsobem. 

V šesté kapitole jsou shrnuty výsledky disertační práce a je vyhodnocena metodika 

odměňování. Závěr kapitoly popisuje limity výzkumu. 

V sedmé kapitole jsou zdůrazněny přínosy práce pro vědu, praxi a pedagogiku. V osmé kapitole 

je celkové shrnutí práce. 

e) Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

Vědecký přínos práce spočívá v podrobné literární rešerši současného stavu poznání, jež 

sumarizuje teoretické poznatky v dané oblasti, ale především ve zjištění a identifikaci faktorů, 

které mají vliv na výši odměn vrcholových manažerů. Tato provedená rešerše dává podklad pro 

zhodnocení teoretických i praktických přístupů k hodnocení a odměňování vybrané skupiny 

pracovníků, neboť u této skupiny pracovníků je stanovení odměny komplexnější, složitější a 

může mít více podob. 

Přínosem pro praxi je tvorba nové metodiky odměňování vrcholového managementu ve 

vybraných podnicích. Tato metodika bude využívat principů hodnotového přístupu a 

odměňování bude provázáno s ukazatelem EVA. 

f) Formální úprava tezí disertační práce a její jazyková úroveň 

K formální stránce pojednání k disertační práci stejně jako k jazykové úrovni nemám zásadní 

připomínky. V práci se objevovaly drobné překlepy. Formální úprava disertační práce 

respektuje obsahovou logiku práce a podle mého názoru odpovídá požadavkům kladeným na 

disertační práci. 

g) Otázky pro autorku při obhajobě práce 

V rámci rozpravy by doktorandka mohla odpovědět na následující otázku: 

Může navrhovaný model přinést i negativní efekty nebo rizika? 

 

Závěr: 

Předložená disertační práce se zabývá aktuálním tématem a přináší ucelený pohled na uvedenou 

problematiku. Cíle, které byly vytýčeny v úvodu práce, byly splněny. Je potřebné ocenit snahu 

autorky o komplexní přístup ke zpracování tématu. 

Disertační práce, která byla předložená k oponentuře, odpovídá požadavkům kladeným na 

její zpracování a doporučuji ji k obhajobě. Po úspěšné obhajobě doporučuji udělit titul Ph.D. 

 

 

Ve Zlíně dne 17. 9. 2020 

doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. 

Oponentka disertační práce 


