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      Předložená disertační práce k oponování s názvem „Podpora výzkumu a vývoje: cesta ke 
zvýšení konkurenceschopnosti podniků“ obsahuje 174 stran včetně seznamu zkratek, grafů, 
obrázků a tabulek, použité literatury, jedné přílohy, strukturovaného životopisu a přehledu 
publikační činnosti. Text práce je členěn do devíti částí, kterými jsou: Úvod, Cíle disertační 
práce, Metody a postupy řešení disertační práce, Přehled současného stavu zkoumané oblasti, 
Analýza využívání podpor na financování výzkumu a vývoje, Návrh metodiky, Diskuse 
výsledků, Závěr. 
      Výše uvedený rozsah a členění disertační práce odpovídá požadavkům kladeným na 
vědecké práce. 
 
Aktuálnost tématu disertační práce 
 
      Zvolené téma propojující výzkum a vývoj se zvyšováním konkurenceschopnosti podniků 
považuji za velmi aktuální. Tato problematika je i bude stále předmětem zájmu u nás  
i v zahraničí. Je to dáno tím, že bez uplatňování výsledků vědy v praxi podniků nelze trvale 
zvyšovat jejich konkurenční postavení na trhu. Přitom klíčové pro zvládnutí uvedeného 
procesu je jeho financování. Přímá či nepřímá podpora výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů 
je tak žádoucí. Tato oblast je zejména u českých malých a středních podniků opomíjená. 
Aktuálnost tématu odtrhuje skutečnost, že konkurenceschopnost České republiky v posledním 
období klesá. Proto příspěvek k řešení uvedené problematiky považuji za velmi potřebný 
z hlediska teorie i praxe. 
 
Splnění cílů stanovených v disertační práci 
       
       Hlavním cílem disertační práce je vytvoření metodiky pro výužívání dostupných nástrojů  
podpory výzkumu a vývoje v podmínkách České republiky  a její ověřené ve vybraných 
podnicích.  Ke splnění hlavního si autorka stanovila čtyři dílčí cíle, které představují věcný 
postup k dosažení hlavního cíle. Pro primární výzkum formulovala devět výzkumných otázek.       
Dále definovala podmínky pro sekundární výzkum. Výše uvedené cíle jsou rozsáhlé 
a odborně náročné. Jejich řešení je obsaženo v příslušných částech práce. Po prostudování 
mohu konstatovat, že všechny cíle a stanovený výzkum byly splněny na požadované odborné 
úrovni. 
 
Metody použité při vypracování disertační práce 
 
      Pro řešení zvoleného tématu a stanovených cílů autorka použila adekvátní metody 
vědecké práce v závislosti na charakteru jednotlivých částí zkoumané problematiky. Použité 
metody jsou podrobně popsány ve 2. kapitole. Jsou zde uvedeny obecné metody vědeckého 
myšlení i metody empirického zkoumání. Značná pozornost je věnována statistickým 
metodám analýzy dat a fuzzy množinám.  Použití fuzzy logiky a praktického využití fuzzy 



expertního systému je pro řešení hlavního cíle - metodiky pro výužívání dostupných nástrojů  
podpory výzkumu a vývoje v podmínkách České republiky  a její ověřené ve vybraných 
klíčovou metodou. Pří řešení cílů práce tak autorka prokázala schopnost volit správné vědecké 
metody  i jejich použití v praxi. 
 
Postup řešení problému 
 
      Postup řešení problému považuji za adekvátní.   Východiskem pro  řešení bylo zpracování 
současného stavu zkoumané problematiky. Zde autorka podrobně teoreticky vymezila 
základní pojmy konkurenceschopnosti a metody jejího měření. Dále charakterizovala malé  
a střední podniky a nástroje přímé i nepřímé podpory výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů. 
Počet 154 odborných pramenů, z nichž autorka čerpala, byl dostatečný podklad k osvětlení 
zkoumané problematiky i určení správného postupu řešení.  Konkrétní postup řešení 
zpracovala v konceptuálním schématu (viz str. 28), obsahující logické kroky a vazby řešení.  
 
Výsledky disertace a přínos doktoranda 
 
      Výsledkem disertační práce je analýza využívání podpor financování výzkumu a vývoje  
a zpracovaný návrh metodiky pro posouzení vhodnosti podání žádosti o podporu výzkumu  
a vývoje z veřejných prostředků.  
      Analýza podpor  byla zpracovaná v podmínkách České republiky a v konfrontaci zemí 
Visegradské čtyřky. Zjištěné závěry poskytují reálný pohled na možnosti poskytování i na 
čerpání přímých a nepřímých podpor. Umožňují také podnikům lepší orientaci při hledání 
forem podpory z hlediska uspění jejich žádostí. Poznatek, že pro české podniky existuje 
dostatek podpor, zejména nepřímých, o kterých však nejsou malé a střední podniky  
dostatečně informovány, je podnětný. Dalším výstupem práce jsou výsledky primárního  
i sekundárního výzkum, provedeného v odvětví elektronického průmyslu. Výběr odvětví je 
z hlediska výzkumu a vývoje representativní a zjištěné závěry objektivní.   Výsledky 
primárního a sekundárního výzkumu potvrzují, že podniky investující do vlastního 
vědeckotechnického rozvoje jsou konkurenceschopnější, mají delší životní cyklus, jsou 
stabilními zaměstnavateli a hospodaří efektivněji.   
     Hlavním výsledkem práce je navržená metodika, která byla zpracovaná na základě fuzzy 
logiky. Tento postup považuji za správný, protože rozhodování o využití výzkumu a vývoje 
v podniku je složité a vždy jedinečné. Metodika obsahující pět návazných kroků, zahrnujících 
posouzení vhodnosti žadatele o podporu a doporučení expertního systému je původní  
a odborně unikátní. Její praktické použití umožní podnikům objektivní rozhodování o formě 
podpory a v případě negativního výsledku úsporu času a nákladů na vypracování a podání 
neúspěšné žádosti o podporu. Kladem metodiky je možnost modelování parametrů 
vstupujících do expertního systému. Ve vypracování metodiky s využitím fuzzy logiky je 
konkrétní přínos autorky disertační práce. 
 
Význam pro rozvoj vědního oboru a praxe. 
 
      Přínosy práce v rovině teoretické, praktické a pedagogické jsou shrnuty v sedmé kapitole 
a ztotožňuji se s nimi. Disertační práce především rozšiřuje teoretické znalosti v oblasti 
poskytování podpor výzkumu a vývoje, přináší nové poznatky v této oblasti z podnikové  
sféry a ve formě metodiky poskytuje exaktní nástroj pro posuzování vhodnosti žádosti 
podniku o přímou podporu vlastního výzkumu a vývoje. Uplatněním výsledků práce podniky 
mohou získat konkurenční výhodu. Výsledky práce tak přispívají k rozvoji vědního oboru 
Řízení a ekonomika podniku.      



Formální úprava disertační práce 
 
      Formální úprava disertační práce je na požadované úrovni. Jazyková úroveň a odborný 
styl práce jsou na velice dobré úrovni a odpovídající vědecké stati. Texty, grafy, tabulky  
a schémata jsou srozumitelná a k obsahu díla relevantní.  Několik drobných formálních  
nepřesností lze pominout, neovlivňují smysl a význam práce. 
 
Připomínky a dotazy k obhajobě 
 
     Pro doplnění disertační práce doporučuji, aby autorka v rámci obhajoby reagovala na 
následující připomínky a dotazy: 
 

1. V přehledu současného stavu je správně uveden význam inovací a jejich vliv na růst 
podniku. Náročnost inovací přímo souvisí s výši jejich finančního zajištění.  Jaké 
existují řády inovací, o kterých management podniku bude při realizaci výzkumu 
a vývoje rozhodovat? 

2. V analýze využívání podpor financování výzkumu a vývoje je uvedeno, že Česká 
republika v této oblasti nejvíce čerpá prostředky z dotací Evropské unie. Které 
operační programy na podporu výzkumu a vývoje a růstu konkurenceschopnosti 
existují a jsou vhodné pro malé a střední podniky? 

3. Pro primární a sekundární výzkum bylo vybráno odvětví elektroprůmyslu s klasifikací 
NACE –CZ 26. Lze aplikovat navrženou metodiku v jiných průmyslových odvětvích 
a za jatých podmínek? 

4. Diskuse výsledků je spíše souhrnem poznatků z jednotlivých části disertační práce. 
Jaké přednosti a případné nedostatky má daná metodika při praktickém využití? Jak 
postupovat, aby malé a střední podniky mohly metodiku aktivně využívat, jaká 
opatření by jste doporučila?  Lze navrženou metodiku dále rozvíjet, event. v  jakém 
směru? 

 
Závěrečné hodnocení 
 
      Předložená  práce  po obsahové a formální stránce splňuje požadavky určené pro   
disertační práce. Autorka splnila hlavní i dílčí cíle práce. Má znalosti vědeckých  
a statisticko-matematických metod, potřebných k řešení zvolené problematiky. Prezentované 
výsledky analýz a vypracovaná metodika potvrzují její schopnost samostatné vědecké práce. 
Disertační práce má široký odborný rozsah, požadovanou kvalitu a hodnotím ji za zdařilou. 
Výsledky práce rozvíjejí vědní obor Řízení a ekonomika podniku a jsou využitelné v praxi. 
Publikační činnost autorky je nadprůměrná a dokládá, že se dané problematice systematicky 
věnuje a disertační práce tyto aktivity završuje.        
      Doporučuji proto disertační práci k obhajobě a po jejím úspěšném ukončení navrhuji 
udělit Ing. Nin ě Bočkové akademickou hodnost doktora filosofie ( philosophiae doktor – 
ve zkratce Ph.D.)    
 
 
V Pardubicích dne 2. prosince 2014 
 
                                                                                               doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc. 
                                                                                                                 oponent                                           


