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Ing. et Ing Kateřina Jančíková studuje doktorské studium po předchozím absolvování studia 

oboru Podnikové finance a obchod (ukončen SZZ) na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a 

oboru Řízení rizik firem a institucí (ukončen SZZ) na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.  

Ing. et Ing Kateřina Jančíková se ve své vědecké činnosti specializuje na oblast hodnocení a 

odměňování vrcholových manažerů ve velkých podnicích českého zpracovatelského průmyslu. 

Podílí se na řešení interních juniorských projektů: 

FP-J-20-6364 Model pro měření inovační výkonnosti podniků ve vybraných subsektorech 

kreativních průmyslů, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020 

FP-J-19-5859 Vícefaktorové měření výkonnosti podniků a managementu ve vybraných 

odvětvích kreativních průmyslů, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019 

FP-J18-4924 Vícefaktorové měření výkonnosti podniků ve vztahu k udržitelsnoti., zahájení: 

01.01.2018, ukončení: 31.12.2018 

 

Studentka se účastnila měsíční studijní stáže v září 2018 na Universidad de Málaga, Faculty of 

Economics and Business Studies, ve Španělsku, kde se věnovala prohlubování znalostí v oblasti 

hodnocení a odměňování manažerů a publikování vědeckého článku na dané téma. Absolvovala 

také týdenní zahraniční pobyt v prosinci 2019 na International Hellenic University, Kavala, 

Řecká republika, kde se věnovala prohlubování znalostí v oblasti hodnocení a odměňování 

manažerů. 

Od nástupu na doktorské studium se studentka věnuje také lektorské činnosti. Od letního 

semestru akademického roku 2016/2017 vyučuje předmět Mikroekonomie 1 pro první ročníky 

bakalářských studijních oborů. Od zimního semestru akademického roku 2017/2018 vyučuje 

také předmět Základy ekonomie, taktéž pro první ročníky bakalářských studijních oborů.  



Předkládanou dizertační práci doktorandka vypracovala na téma „Metodika hodnocení a 

odměňování vrcholových manažerů“. V práci se doktorandka zaměřila na vybranou skupinu 

pracovníků ve velkých podnicích zpracovatelského průmyslu. Výstupem dizertační práce je 

metodika, která v sobě zahrnuje vliv exogenních faktorů (makroukazatel hrubého domácího 

produktu) a vliv endogenních faktorů (výkonnost podniku a etický aspekt práce manažera). 

Tato metodika je jedinečná svým zpracováním, i když její podklad vychází z teoretických 

znalostí. Vypracovaná dizertační práce má přínos nejen v oblasti vědy, ale i v oblasti praxe či 

pedagogiky. 

 

Závěrečná doporučení školitele: 

Konstatuji, že posuzovaná dizertační práce je zpracována v souladu s nároky požadovanými na 

tento typ prací a autorka potvrdila svou kompetenci a připravenost v analyzované problematice. 

Předloženou dizertační práci doporučuji k obhajobě. 
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