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Věda a výzkum je, jak je velmi dobře známo, jeden z klíčových problémů který musí být 

studován a vyřešen v rámci ekonomik, které jsou závislé na inovacích. V souvislosti s krizí se tematika 

vědy a výzkumu dostala do popředí zájmu orgánů Evropské unie, což je, zvláště v podmínkách České 

republiky s ohledem na financovaní, důležité. Z tohoto pohledu je také možno považovat zvolené 

téma práce za velmi aktuální. Volba tématu je však patrně do značné míry, zásluha školitele. 

Doktorská disertační práce je zpracována v celkovém rozsahu 175 stran plus disketa. Je 

členěna na Úvod a 7 kapitol. Rámcová struktura práce a členění na jednotlivé kapitoly je poměrně 

konzistentní až na některé nejasnosti související s vazbou statistických a fuzzy algoritmů, viz níže.  

Struktura obsahu je doktorandům, více méně, předepsaná. Z první kapitoly není možné 

dedukovat, které formální metody budou aplikovány tak aby bylo optimálně dosaženo definovaných 

cílů. Z hlediska optimalizace se jedna o minimální ztrátu informací při zpracování informací, které jsou 

k dispozici do potřebného tvaru. V původní množině dat je vždy více informaci než po jejím 

zpracování. Jedná se, jak známo, o informační důsledek druhého zákona termodynamiky.  

V podkapitole 2.2 jsou uvedeny dva formální nástroje a to statistika a fuzzy logika. Z toho 

nepřímo vyplývá, že v následujícím textu budou obě tyto metody použity. Další dedukce je potom ta, 

že řešený problém je natolik heterogenní, že není možné ho řešit jedním formálním nástrojem. To 

činí čtení disertace zajímavější. 

Cíle práce a jejich splnění 

Hlavním cílem práce je – vytvoření metodiky pro využívání dostupných nástrojů podpory VV 

v podmínkách České republiky a její ověření ve vybraných podnicích. Jsou uvedeny čtyři vedlejší cíle. 

Skutečně relevantní, z hlediska vědecké kvality disertace, jsou poslední dva a to: 

• Identifikovat rozdíly mezi podniky, které investuji do VV a těmi které neinvestují 

• Verifikace závěrů na konkrétních podnicích 

Je vždycky obtížné definovat co je to – splnění. Kdy předkládaná práce dostatečně komplexně 

vyřeší problém na úrovni požadované pro doktorské disertace? Další problém je také v tom, že by 

výsledky měly být v takovém tvaru, aby bylo možné je nabídnout do tisku v dobrých časopisech.  

Nejasné formulace a otázky týkající se splnění cílů jsou uveden na konci posudku. 

 



2 
 

 

 

Metody zpracování a výsledky práce 

Uvedené zvolené metody zpracování dat jsou dnes již klasické. Statistika v moderním smyslu 

má téměř dvou set letou historii a reálné aplikace fuzzy logik jsou staré asi 40 let.  Ani jedna z metod 

není natolik nová, aby její aplikace byla sama považována za vědecky relevantní výsledek. Navíc se 

jedna o disertaci v oboru Řízení a ekonomika podniku, kde se vyžadují výsledky ekonomicky 

orientované. Neposuzuji proto detaily aplikací, zvláště fuzzy metod, z formálního hlediska kde je 

přiklad nejednotná terminologie, která specialistu na umělou inteligenci trochu zavádí. 

Oceňuji to, že doktorandka byla ochotná si velmi komplikovat práci tím, že použila dvě 

principálně různé formální metody. Bylo možné obě dvě částí řešit bud statistiky nebo jako fuzzy 

modely. Volba vhodných podproblémů a přiřazení vhodných metod k těmto podproblémům považují 

za hlavní výsledek práce spolu s intepretací výsledků. Mam ale tři dotazy, jejichž jasné zodpovězení 

má potvrdit můj kladný názor na výsledky disertace. 

Celkové zhodnocení kvality práce 

Doktorská disertační práce je zpracována na úrovni, která je požadována. Z vyvozených 

závěrů jsou zřejmé nové poznatky, ke kterým autorka při zkoumání zadané problematiky dospěla. 

Z hlediska formálního je četnost překlepů a jiných podobných chyb běžná. Uvádím např.  

Str. 79  - chybí písmenko u VV 

Str. 47 – nevhodná indexace odkazu na webové stránky 

Str. 36 – chybí název publikace 

V rámci obhajoby doporučuji objasnit následující problémy 

1)) Proč jste rozdělila studovanou oblast na dvě části – jedna je hodnocena statisticky a druhá 

používá fuzzy logiku? Nebylo možné zůstat bud u statistiky nebo u fuzzy logiky? 

2)) Bylo pro statistickou část dostatek dat? Kolik dat jste měla k dispozici? Uvažovala jste o 

poměru počet dat / počtem proměnných? Spolehla jste se alespoň částečně na cit / zkušenost? 

3)) Část, která je založena na fuzzy logice je dělena do dvou segmentů. Ta na sebe sekvenčně 

navazují. Proč jste používala fuzzy logiku ve dvou stupních? 

Za klíčovou otázku považuji otázku číslo 1. 

I když tento posudek nemá za úkol hodnotit publikovatelnost předložených výsledků, tak chci 

konstatovat, že, na jedné straně Českost presentovaných výsledků zvyšuje jejich potencionální 

reálnou aplikovatelnost pro firmy. Na druhé strana ale velmi znesnadňuje publikování 

v mezinárodních časopisech. Problém je v tom, že, ať se na to libí nebo ne, tak se editor rozhoduje 

podle zájmu svých čtenářů a ten není ve srovnání s např. USA velký. 
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Závěr 

Na základě celkového posouzení všech kritérií konstatuji, že předložená doktorská disertační 

práce Ing. Niny Bočkové „Podpora výzkumu a vývoje: cesta ke zvýšení konkurence schopnosti 

podniků“ splňuje stanovené požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajoby doktorských disertačních prací. Po jejím úspěšném průběhu doporučuji udělit Ing. Nině 

Bočkové titul Ph.D. 

 

V Brně     1. 12. 2014 

 

 

 

Mirko Dohnal 

 


