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Téma disertační práce: Metodika tvorby konkurenční strategie ICT podniku působícího v 

klastru . 

Autorka práce: Ing. Jitka Sládková 

 
Autorka se ve své disertační práci zabývá aktuálním tématem, kterým je působení podniků v 

klastrech. Autorka vybrala specifický sektor podnikání a to informační a komunikační technologie. 

Disertační práce sestává z 10 kapitol a 202 stran plus 23 stran příloh.  

V úvodní kapitole 1. autorka stručně navozuje problematiku disertační práce. Autorka jasně 

vymezila problém disertační práce v kap. 2 a v kap. 3 zvolila hlavní cíl disertační práce, tedy vytvořit 

metodiku zahrnutí působení v klastru do konkurenční strategie podniku v sektoru ICT. Hlavní cíl je 

podpořen čtyřmi dílčími cíli. Vytčený hlavní cíl a 4 dílčí cíle disertační práce považuji za adekvátní 

pro disertační práci v doktorském studiu. Vazba cílů disertační práce je graficky velice vtipně 

znázorněna v obr. 1. na str. 17. 

Kap. 4. je napsána jako teoretický přístup k řešení. Autorka rozebírá jednotlivé přístupy 

k vymezení konkurenční strategie podniku. Podstatnou částí této kapitoly je též vymezení klastrů a 

klastrových iniciativ. Podrobně je též rozebírána klastrová iniciativa v České republice. Velkou 

pozornost v této kapitole je věnována sektoru ICT. Co mi v této kapitole chybí, jsou relevantní práce 

uvedené ve světových žurnálech týkající se strategií podniků působících v klastrech. Tedy jak 

spolupůsobí strategie klastru a strategie podniků. Zde je možné položit otázku: kterými články 

uvedenými v této kapitole můžete vymezit stav vědeckého poznání ve Vámi zkoumané oblasti?   

V kapitole 5. autorka uvádí metodologii zpracování disertační práce. Autorka uvádí 

sekundární šetření a vlastní primární kvantitativní výzkum. Uvedený přístup považuji za vhodný. 

Vymezení jednotlivých kvantitativních metod je dostatečné. Harmonogram zpracování disertační 

práce jasně dokumentuje postup při zpracování výzkumu i disertační práce. 

Nejdůležitější část celé disertační práce je podána od str. 111. a dále. V úvodu této kapitoly 

autorka vymezuje sektor ICT. Zde lze kriticky přistoupit k některým tvrzením, jako např. na str. 113. 

Odst. C. Neplatnost některých ekonomických pravidel nebo obchodní model uvedený jako vlastní 

zpracování na str. 116. Tyto pasáže nejsou podepřeny žádným výzkumem, ani citacemi literatury. Pro 

výzkum byl vybrán model CIMP, který je základem dalšího výzkumu, aniž je blíže specifikováno, 

proč byl tento model vybrán. Tento model však nic nehovoří o strategii vlastního podniku. Můžete 

blíže specifikovat důvody výběru modelu CIMP ve vztahu ke stanovení metodiky tvorby 



strategie podniku?  Další části této kapitoly týkající se aktivit konkurenceschopnosti klastrů a rizik 

fungování klastrů, jsou poměrně rozsáhlé, nicméně dobře zpracované. Na závěr této kapitoly 

postrádám shrnutí, které je relevantní pro stanovení konkurenční strategie podniku.  

 Kapitola 7. uvádí návrh metodiky konkurenční strategie pro podnik působící v klastru. 

Metodika je rozdělena do tří kroků a je možné s ním souhlasit. Kladně je možné hodnotit i grafické 

postupové schéma metodiky tvorby konkurenční strategie uvedené na str. 191.  Je ke škodě celé práce, 

že zde opět nejsou uvedeny některé zahraniční práce o distribuci strategie klastru do strategie 

podniku. Každé zapojení podniku do uskupení formy klastrů nebo sítí však vede k určitému 

omezení ve strategické oblasti na straně podniku. Můžete uvést určité limity tohoto zapojení ve 

strategické oblasti? 

V kap. 8. autorka uvádí přínosy disertační práce. V přínosech pro vědu chybí vyjádření vztahu 

konkurenční strategie podniku při působení v klastru. S ostatními přínosy je možné souhlasit. V celé 

práci postrádám zhodnocení naplnění hlavního cíle a cílů dílčích.  

Za klad celé disertační práce považuji souhrn literatury uvedený v kap. 10 v závěru disertační 

práce. Literatura je postačující a kvalitní.  

Domnívám se, že uvedená disertační práce odpovídá standardům struktury disertačních prací 

v ČR. Práce je na velmi dobré formální a grafické úrovni. Práce obsahuje minimum překlepů. Na 

základě výše řečeného i přes uvedené připomínky a postavené dotazy se domnívám, že disertantka 

prací naplnila cíl disertační práce. Doporučuji, aby disertantka reagovala u obhajoby disertační práce 

na otázky uvedené v textu tučně, příp. reagovala na připomínky uvedené v textu kurzívou.   

 

Protože disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práce a cíl práce byl splněn,  

 

doporučuji  

 

práci přijmout a po ev. obhájení udělit disertantce titul doktor filosofie ve zkratce PhD. v oboru Řízení 

a ekonomika podniku. 

 

 

 

V Brně 10. 10. 2013 

 

 

      Prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA 


