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Úvod   

 
Doktorská disertační práce se zabývá aktuální problematikou, která bude podle mého názoru 
v budoucnu předmětem zájmu u stále většího počtu malých a středních podniků. Inovační 
aktivity vytváří předpoklady pro růst a zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků. Z tohoto pohledu považuji téma disertační práce za významné a přínosné. 
Předložená disertační práce má celkový rozsah 188 stran. V rámci tohoto rozsahu tvoří text 
128 stran, použitá literatura 12 stran a přílohy 31 stran. Práce má celkem 15 příloh. Na 
začátku práce je zadání dizertační práce, abstrakt v českém a anglickém jazyce, čestné 
prohlášení, seznam použitých zkratek, seznam obrázků, grafů a tabulek. 
 
K jednotlivým požadavkům na posudek doktorské disertační práce uvádím následující 
hodnocení: 
 
Aktuálnost tématu disertační práce  
V globalizované ekonomice se téma inovací dostává stále více do popředí. Inovace jsou 
považovány za faktor růstu a konkurenceschopnosti podniků. Většina výzkumů pracuje s více 
faktory, které ovlivňují růst podniků. Považuji proto za užitečné, vymezit v samostatném 
výzkumu působení inovací na růst malých a středních podniků. Malé a střední podniky jsou 
páteří každé ekonomiky. Je nespornou skutečností, že ve struktuře všech podniků tvoří malé a 
střední drtivou většinu. Malé a střední podniky v ČR představují 99,8 % všech podniků.  
Téma disertační práce považuji za aktuální. 
 
Splnění cíle disertační práce 
Autorka si stanovila dva hlavní cíle, na které navazují cíle dílčí.  
Prvním hlavním cílem bylo vymezení působení inovací na růst malých podniků v České 
republice se zaměřením na Jihomoravský kraj. Na tento cíl navazují tyto dílčí cíle: 

- zpracování statistických údajů o růstu MSP za posledních deset let, 
- prokázání a charakteristika vztahu ekonomického vzdělání v oblasti managementu 

inovací a úspěšného růstu MSP, 
- prokázání a charakteristika korelací inovací k růstu MSP v Jihomoravském kraji. 

Druhým hlavním cíle byla analýza determinantů určujících vnitřní prostředí podniku 
generující inovace v podniku. Na tento cíl navazují tyto dílčí cíle: 

- analýza a deskripce chování podnikatelů směřujícího k tvorbě inovací, 
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- analýza a deskripce teoretických znalostí z oblasti ekonomie a managementu (inovací) 
u podnikatelů a zaměstnanců, 

- formulace metodických kroků a doporučení pro malé a střední podnikatele na území 
České republiky vztahující se k růstu podniků. 

 
Konstatuji, že hlavní i dílčí cíle disertační práce byly splněny. 
 
Postup řešení problému a konkrétní přínos doktorandky 
Od cílů disertační práce se odvíjí formulace pěti hypotéz. 
V disertační práci autorka aplikuje sekundární i primární výzkum. Sekundární výzkum se týká 
zejména rešerše odborné literatury, statistických údajů o malých a středních podnicích a 
inovacích jak v České republice, tak i v Evropě.  
Primární výzkum byl realizován v rámci předvýzkumu pomocí kvalitativní metody a pomocí 
kvantitativních metod v rámci hlavního výzkumu. Na základě výsledků kvalitativní metody 
byly sestaveny dotazníky. Jeden dotazník byl určen podnikatelům a druhý dotazník byl určen 
zaměstnancům. Data z dotazníků byla zpracována pomocí statistických metod. Výsledky 
zpracování pomohly autorce potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. 
Výsledky primárního i sekundárního výzkumu byly východiskem pro návaznou formulaci 
metodických kroků pro malé a střední podnikatele. 
Je nesporné, že metodická doporučení pro růst malých a středních podniků jsou autorským 
dílem doktorandky. Vychází z provedeného vlastního sekundárního a primárního výzkumu. 
 
Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 
Význam disertační práce lze spatřovat jak v přínosu pro praxi, tak v přínosu pro vědní obor.  
Ve vědním oboru je poměrně značná pozornost věnovaná malým a středním podnikům a také 
inovacím.  Propojení těchto dvou atributů, které nabízí disertační práce, však není časté. 
Disertační práce přináší komplexní pohled na problematiku růstu malých a středních podniků 
jak ze strany podnikatele, tak ze strany zaměstnance, analyzuje a hodnotí chování podnikatelů 
při tvorbě inovací ve vztahu k růstu a kriticky hodnotí tuto problematiku. 
Přínos předložené práce pro praxi spočívá v návrhu metodických doporučení pro růst malých 
a středních podniků. Tato metodická doporučení se vztahují k procesu tvorby úspěšných 
inovací, které napomáhají růstu malých a středních podniků. 
 
Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
Práce má požadovanou strukturu. Obrázky, grafy i tabulky jsou číslované a mají uvedený 
zdroj.  V práci se vyskytují překlepy a gramatické chyby. Některé formulace jsou těžkopádné. 
V práci se vyskytují terminologické nepřesnosti.  
 
 
Otázky k diskuzi v rámci obhajoby 
 
1. V rámci tématu inovace se často setkáváme v literatuře s pojmem znalostí pracovník. Jak 

různí autoři chápou tento pojem a jak vy chápete pojem znalostí pracovník v souvislosti 
s inovačním procesem v malých a středních podnicích? 
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2. V disertační práci byla zamítnutá hypotéza 5, které ověřovala, zda úspěšnost inovací je 
závislá na velikosti podniku. Uveďte v rámci diskuze výhody a nevýhody malých a 
středních podniků ve srovnání s velkými podniky z hlediska předpokladů úspěšně 
realizovat inovace. Využijte přitom poznatky získané při zpracování doktorské disertační 
práce. 

 
 
Závěr 
 
Protože po obsahové a formální stránce předložená práce splňuje požadavky kladené na 
doktorskou disertační práci, autorka prokázala potřebné znalosti v daném oboru a schopnost 
samostatně vědecky pracovat, hodnotím předloženou práci kladně a doporučuji tuto 
doktorskou disertační práci k obhajobě.  
V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby byl Ing. Petře Koudelkové udělen titul doktor 
(PhD.) v oboru Řízení a ekonomika podniku. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 30. 11.2013             doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 

    Fakulta podnikohospodářská 
Vysoká škola ekonomická v Praze 


