Oponentský posudek
na disertační práci Ing. Marie Pavlákové Dočekalové
Měření environmentální, sociální, ekonomické a corporate governance
výkonnosti podniku

a) Aktuálnost tématu disertační práce
Disertační práce „Měření environmentální, sociální, ekonomické a Corporate Governance
výkonnosti podniku“ je zaměřena na problematiku vysoce aktuální. Řeší téma, které je
významné pro podporu efektivního řízení podniku.
b) Splnění stanoveného cíle
Předložená disertační práce si kladla za cíl navrhnout a verifikovat model měření celkové
výkonnosti podniku integrující sociální, ekonomickou a Corporate Governance výkonnost
podniku ve vybraném odvětví CZ-NACE. Agregovaný indikátor měřící celkovou výkonnost
podniku je modelem integrujícím čtyři složky celkové výkonnosti podniku.
Cíl práce lze považovat za splněný i z pohledu vhodného použití vědeckých metod.
c) Postup řešení problému, a výsledky disertační práce
Předložená disertační práce obsahuje 160 stran bez příloh a tabulek. Práce je rozdělená do
osmi kapitol. V první kapitole jsou formulovány cíle práce. Druhá kapitola je věnována
analýze současného stavu a předmětu zkoumání. Třetí kapitola se zabývá použitými
metodami a postupy pro jejich dosažení. Navržené metody a postupy jsou adekvátní pro
zpracování dané problematiky vzhledem ke stanoveným cílům.
Čtvrtá kapitola disertační práce představuje předvýzkum disertační práce a výsledky
dotazníkového šetření z environmentální, sociální, ekonomické oblasti a oblasti Corporate
Governance. Autorka získala analýzou dobrovolného reportingu přehled o ukazatelích a
dotazníkové šetření ji umožnilo popsat zkoumané ukazatele environmentální, sociální
ekonomické a Corporate Governance výkonnosti podniků zpracovatelského průmyslu.
Informace z předvýzkumu posloužily autorce k vytvoření základu pro návrh základních
souborů indikátorů výkonnosti pro jednotlivé oblasti výkonnosti.
Kapitola pátá přestavuje již praktický výzkum samotné autorky v podobě tvorby modelu agregovaného indikátoru integrujícího environmentální, sociální, ekonomickou a Corporate
Governance výkonnost podniku.
Model je autorkou velmi přehledně zpracován a popsán. Autorka také popsala jeho silné a
slabé stránky.
d) Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru
Disertační práce obohacuje teorii a obsahuje výsledky bezprostředně použitelné v praxi.
e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň
K formální stránce práce stejně jako k jazykové úrovni nemám zásadní připomínky. Formální
úprava disertační práce respektuje obsahovou logiku disertační práce a podle mého názoru
požadavkům kladeným na disertační práci odpovídá.
f) Otázky pro autorku při obhajobě práce
V rámci rozpravy by doktorandka mohla vysvětlit následující otázky:

V čem spatřujete hlavní rozdíly při hodnocení ekonomických a sociálních faktorů?
Může navrhovaný model přinést i negativní efekty nebo rizika?
Závěr:
Předložená disertační práce se zabývá aktuálním tématem a přináší ucelený pohled na
uvedenou problematiku. Cíle, které byly vytýčeny v úvodu práce, byly splněny. Je potřebné
ocenit snahu autorky o komplexní přístup ke zpracování tématu.
Disertační práce, která byla předložená k oponentuře, odpovídá požadavkům kladeným na
její zpracování a doporučuji ji k obhajobě. Po úspěšné obhajobě doporučuji udělit titul
Ph.D.
Ve Zlíně dne 1. 10. 2014
doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Oponentka disertační práce

