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1. Aktuálnost tématu doktorské disertační práce 

Autorka se ve své práci zaměřila na stále aktuální problematiku benchmarkingu, který  
– ač stár více jak čtyřicet let, -  má stále co říci pracovníkům managementu při jejich 
rozhodování v průběhu řídícího procesu. 
 

 
2. Splnění cílů doktorské disertační práce 

Hlavním cílem doktorské disertační práce bylo navrhnout metodiku zavádění a vlastního 
provádění benchmarkingu v malých a středních firmách. 
 K tomu, aby bylo tohoto cíle dosaženo, bylo třeba splnit ještě řadu dílčích cílů, a to: 
- identifikovat role a meze benchmarkingu jako nástroje strategického rozhodování 
- identifikovat klíčové oblasti a procesy benchmarkingu 
- identifikovat klíčové interní ukazatele benchmarkingu 
- implementace navržené metodiky benchmarkingu do prostředí malých a středních 

firem. 
Po podrobném prostudování kapitoly 5.3, zejména podkapitol 5.3.1.1 a 5.3.2.1 – „Tvorba 
modelu pro provádění a zavádění benchmarkingu“, a následném porovnání návrhů 
uvedených v kapitole 6. (str. 118 – 126) se stanoveným hlavním cílem této doktorské 
disertační práce lze konstatovat, že hlavní cíl byl splněn. 
 

 
3.  Řešení problému v doktorské disertační práci 
Vybrané metody, respektive soubor metod, použitých při zpracování této doktorské 
disertační práce je k zadanému výzkumu vhodný a úroveň prezentace těchto metod je 
obvyklá. 
Lze říci, že kapitola 3 a dále kapitola 4 jsou pak v kontextu celé doktorské disertační práce 
stále zpracovány poněkud rozvláčně. 
Z dílčího shrnutí poznatků primárního výzkumu (kapitola 5.4) vyplývá potvrzení 
statistického zjištění o malém rozšíření benchmarkingu i konstatace podceňování a 
nezájmu o benchmarking u malých a středních firem s následným rozborem příčin 
respektive jejich odstranění a návrhu na další postup (viz kapitola 5.3.2 a další). 
Velmi dobře lze hodnotit kapitolu 6.6, kde jsou stručně a pregnantně uvedena rizika a 
bariéry benchmarkingu. 
 



 
4. Přínos doktorské disertační práce pro praxi 

Přínosy práce jsou shrnuty v kapitole 7. 
Jsem přesvědčen, že po doplnění, podrobnějším provedení a vyhodnocení analýz jsou 
závěry této práce využitelné jak na poli teoretickém, zejména při výuce předmětů 
Finance podniku, Oceňování podniku resp. Řízení výkonnosti podniku, tak na poli 
praktickém, zejména u firem zabývajících se stavební výrobou. 
 

 
5. Formální úprava doktorské disertační práce 

Doktorská disertační práce je přehledná a odpovídá předepsaným normám. 

K formální úpravě doktorské disertační práce nemám připomínky. Stejně tak k její 

jazykové úpravě.  

 

 

  

Závěr 

Stále velmi dobře hodnotím teoretickou část práce, která i přes určitou rozvláčnost 

splňuje všechny předpoklady pro kvalitní zpracování doktorské disertační práce. 

V kapitole 5.3.1.1 „Tvorba modelů pro provádění a zavádění benchmarkingu“ a 

kapitolách 6.3, resp. 6.4 jsou již obsaženy konkrétní data a závěry, které po zpracování lze 

doporučit pro všestranné využití. 

Předložená doktorská disertační práce má všechny předpoklady být skutečným přínosem 

jak pro teorii tak praxi a proto ji „doporučuji k obhajobě“ a poté doporučuji udělit ing. 
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