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Oponentský posudek disertační práce 
 
Vedoucí disertační práce: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
Autorka disertační práce: Ing. et Ing. Kateřina Jančíková 
Název disertační práce: Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů 
Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku 
Oponent: doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 
 
1 Aktuálnost tématu disertační práce 
Odměňování vrcholových manažerů je téma vysoce aktuální a s ohledem na výši jejich odměn, 
vliv na podnik a jeho okolí a také požadovaný výkon na jedné straně a vynakládaný výkon na 
druhé straně, také téma velmi citlivé. Pokud je mi známo, obecná metodika odměňování 
vrcholových manažerů nebyla dosud zpracována (minimálně v ČR), takže v tomto směru 
nabízí téma značné možnosti přínosu jak ve vědní oblasti, tak v praktické aplikaci v podnicích. 
 
2 Splnění cílů stanovených v disertační práci 
Cíle, stanovené v příslušné části disertační práce lze na první pohled považovat za splněné. Při 
bližším pohledu však vyvstává otázka nad kvalitou splněných cílů i nad způsobem stanovení 
cílů. Hlavní cíl práce je stanoven až příliš konkrétně na to, že část věnovaná literární rešerši, 
která takto stanovený cíl obhajuje, následuje až po kapitole věnované cílům. Hlavni cíl měl být 
tedy v této podobě buď formulován po literární rešerši, nebo měl být formulován obecněji 
(např. … s využitím vybraných finančních a nefinančních ukazatelů). Dílčí cíle jsou 
formulovány vhodně a směřují k naplnění hlavního cíle práce. 
Autorka uvádí, že výzkumné otázky vychází z hypotéz, ale neuvádí, že tyto hypotézy 
formuluje až v části 5.3. Hypotézy ani výzkumné otázky přitom vychází z literární rešerše spíše 
nepřímo. Formulaci hypotéz v části věnované výsledkům není příliš vhodné, hypotézy měli být 
formulovány v metodické části a na jejich základě měla autorka formulovat model, který bude 
testovat s využitím statistických nástrojů. Výzkumná otázka 1 a 3 nejsou dobře formulovány, 
neboť na ně lze odpovědět pouze ano nebo ne. 
Určité výhrady mám také k míře splnění cílů, neboť zvolené statistické metody (korelační 
koeficienty, párová srovnání) neumožnili konstruovat funkční vztahy. Autorka tak zjistila sílu 
vztahu jednotlivých veličin, ale nebyla schopna zjistit, jestli a jak moc se tato síla projeví při 
současném působení zkoumaných faktorů, není schopna prokázat funkční vztah, takže je 
schopna pouze odhadnout vliv změny působení jednoho nebo více faktorů na odměnu 
manažera. Prokázat, resp. ověřit tento vztah by jí statistická regrese umožnila. Je škoda, že 
autorka tuto skupinu metod nepoužila, neboť počet pozorování byl postačující. 
Vytvořená metodika je tak poněkud hrubší, s ohledem na změnu faktorů, které odměnu 
manažera ovlivňují. Na druhou stranu konstruovanou bonusovou banku považuji za výborný 
nástroj a souhlasím, že umožňuje vhodně eliminovat výkyvy v odměnách manažerů. Je otázka, 
zda by funkční vztah modelovaný mezi uvedenými veličinami na základě regrese umožnil 
stanovit odměnu přesněji, vedl k menším výkyvům ve vypočtených odměnách a zároveň 
umožňoval lépe predikovat odměnu v dalších letech. Stanovení bonusu na sumu 244 tis. Kč, 
zjištěnou na základě průměru by bylo vhodné vážit s ohledem na rozptyl výsledků nebo 
alespoň velikosti podniku. 
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3 Metody použité pří vypracování disertační práce 
Metody použité při zpracování práce byly zvoleny vhodně. Výhradu mám pouze ke zvolým 
statistickým metodám, které autorce neumožnili dosáhnout lepších výsledků (viz výše). Část 
věnovaná metodologii (zde kap. 3), by neměla být pouze popisem jednotlivých vědeckých 
metod včetně charakteristik rozdílů mezi nimi (i když oceňuji, že autorka příslušné metody 
zná), ale naopak charakteristikou jednotlivých metod tak, jak je autorka v práci použije i 
s uvedením konkrétních míst v práci, kde budou použity. Úvod kapitoly 3 a kap. 3.1 a 3.2 jsou 
tak v práci nadbytečné. Autorka nepříliš vhodně popsala design svého výzkumu. Není zřejmé, 
odkud (z jaké literatury) konkrétně čerpala autorka podklady pro formulaci otázek do 
dotazníku, ani jak konstruovala otázky do interview. Určitou představu si však z provedené 
literární rešerše lze udělat. Není zřejmé, proč autorka volila různé škály (jednou pětibodovou a 
podruhé šestibodovou). Na druhou stranu musím ocenit stanovený postup práce, který je 
logický a který nakonec autorce umožnil zpracovat práci, která je ucelená a působí 
kompaktním dojmem. 
 
4 Postup řešení problému, výsledky disertace, konkrétní přínos doktorandky 
Postup zvolený při řešení zkoumaného problému je správný. Kapitola 2 je však značně popisná 
a připomíná skripta. V kapitole je malé množství citací. Poznatky jsou navíc většinou převzaty 
ze sekundárních zdrojů, převážně z českých učebnic. Není zřejmé, na základě čeho byly 
vybrány charakterizované manažerské modely. Není také zřejmé, proč se autorka nesoustředí 
pouze na trh práce a odměňování, ale řeší také trh statků a služeb a rozhodování spotřebitele. 
Tyto části práci zbytečně tříští. 
Vztah mezi hodnocením a odměňováním manažerů není dostatečně vymezen. Aby mohl být 
manažer spravedlivě odměněn, musí být jeho práce správně ohodnocena. Hodnocení práce 
manažera však není příliš analyzováno, resp. se na něj autorka nesoustředí ve výzkumné části. 
Není zcela zřejmé, jak autorka chápe efektivnost práce manažera ani jaký je vztah mezi 
efektivností podniku, manažera a vlastníka. 
Na druhou stranu způsoby odměňování manažerů jsou zpracovány velmi dobře a 
v odpovídající hloubce. Není zřejmé, jak se etické jednání manažera váže k odměňování 
podniku. To, že je etika součástí hodnocení práce manažera je v pořádku, nicméně by bylo 
dobré vyjasnit vztah hodnocení a odměňování práce. V literární rešerši bych doporučoval se 
soustředit na práce, které řeší odměňování manažerů, ev. hodnocení jejich práce, včetně 
faktorů, které je ovlivňují, a následně bych podrobil analýze všechny zjištěné faktory, které 
bych považoval za relevantní (po zdůvodnění relevantnosti). Takto je výzkum autorky veden 
spíše s ohledem na její praktické znalosti, resp. zkušenosti získané z podniků. 
Určitým problémem je také využití ukazatele EVA k měření výkonnosti, což mimochodem 
vítám. Autorka nejprve na s. 38 uvádí, že: „EVA je na výpočet a její použití poměrně snadná a 
zároveň vhodná jak pro malé, tak i velké podniky“. Na dalších stranách tento ukazatel rozebírá, 
aby pak na s. 129 zase zavrhla pro jeho složitost: „V teoretické rešerši bylo uvedeno, že při 
výpočtu EVA by mělo být provedeno přes 160 úprav účetních dat, což je v praxi téměř 
nereálné. Současně tím dochází k převedení účetního modelu na ekonomický a tento model 
ztrácí srovnávací schopnost, neboť každý podnik může přistoupit k úpravě dat odlišně“. Do 
určité míry vyloučení ukazatele EVA chápu, je však otázka, zda by nebylo možné zvolit 
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takovou metodiku výpočtu tohoto ukazatele, která by byla pro autorku, příp. podniky, 
přiměřeně obtížná. 
Co se týče výsledků disertační práce, pozitivně hodnotím zpracování příslušných šetření a 
analýz, které autorce umožnili vytvořit zamýšlenou metodiku práce, nicméně je otázka, zda 
v metodice nechybí relevantní faktor, který odměnu ovlivňuje (např. velikost podniku). 
Určitým nedostatkem jsou také použité statistické metody, které neumožňují predikci odměn. 
Uvedená metodika je určitě použitelná pro standardní (průměrný) podnik, tzn. spíše pro malý, 
či menší střední podnik. Je však otázka. Nakolik bude použitelná zejména pro velké podniky. 
Disertační práce tak zcela jistě přínosná je. Autorce nelze upřít značné množství práce. 
Velikost přínosu je do určité míry omezena výše uvedenými nedostatky. Přínos práce vidím 
především v praktické oblasti. Podnikům může vytvořená metodika pomoci nastavit objektivní 
a udržitelnou výši odměny vrcholového manažera. 
 
5 Význam pro rozvoj vědního oboru a praxi 
Jak už bylo uvedeno výše, význam pro rozvoj praxe je nesporný. Práce je velmi dobře 
aplikovatelná především na malé a střední podniky, tam kde je odděleno vlastnictví od řízení, 
aplikace na mikropodniky (kde je vlastník zpravidla také manažer) a velké podniky je poněkud 
sporná. Přesto je možné dle vytvořené metodiky nastavit adekvátní výši odměn manažera. 
Význam pro rozvoj vědního oboru je spíše nižší. Literární rešerše je poměrně popisná, analýza 
a komparace jsou využity méně (alespoň v první části věnované obecnějším vztahům). Díky 
použitým statistickým metodám byla získaná data vytěžena dobře, nicméně ne maximálně, 
takže místo ověřování komplexního modelu autorka ověřovala dílčí vazby faktorů, 
ovlivňujících odměňování manažerů. I tato provedená analýza však přidanou hodnotu má, 
minimálně v kontextu ČR, a dává autorce potenciál pro další výzkum v této oblasti. 
 
6 Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
Formální úprava práce, její členění, jazyková úroveň i doplnění grafickými prvky, je velmi 
dobrá. Počet použitých literárních zdrojů je na odpovídající úrovni, pozitivně hodnotím značný 
podíl zahraničních vědeckých článků a monografií. Při bližším pohledu do textu práce 
(především literární rešerše) je však zřejmé, že autorka více využívala standardních českých 
učebnic (především v první části literární rešerše), což práci s literaturou zbytečně snižuje. 
Také citace (odkazy na literaturu v textu) bych očekával v literární rešerši častější, není vždy 
zřejmé, které poznatky převzaté a které vlastní (autorky). Text literární rešerše díky tomu 
působí učebnicově. Seznam literatury je však zpracován dobře v souladu se standardy citačních 
norem a také citace v textu jsou uvedeny vhodně. Práci by prospěla část věnovaná diskusi 
dosažených výsledků (obzvlášť, pokud bylo provedeno několik šetření), shrnutí tuto diskusi 
nahrazuje pouze částečně. 
 
7 Otázky doporučené k diskusi při obhajobě 

1. Jaký je design Vašeho výzkumu? Odkud jste čerpala otázky do dotazníku a interview? 
2. Jak chápete efektivnost manažera a jak byste ji měřila? 
3. Diskutujte možnosti konstrukce ukazatele EVA, ev. představte metodiku výpočtu, 

použitelnou pro konstrukci faktoru finanční výkonnosti v podnicích ČR. 
4. V čem vidíte největší teoretický přínos, resp. přínos příslušnému vědnímu oboru? 

 



4/4  

Přes výše uvedené výhrady se domnívám, že autorka splnila formální i obsahové nároky 
kladené na disertační práci, práci neshledávám plagiátem, práci doporučuji k obhajobě a 
po úspěšné obhajobě doporučuji udělit autorce titul Ph.D. 
 
 
 
V Brně, dne 18. 9. 2020     doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 
        Katedra Podnikového hospodářství 
        ESF MU 
        Lipová 41a 
        602 00 Brno 
 


