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OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ING. MARTINA JANKOVÁ: 

INTERETOVÉ NÁSTROJE PRO CELOŽIVOTNÍ VZD ĚLÁVÁNÍ 

V SEKTORU IT  

1. Rozsah práce a aktivit 

Předložená práce obsahuje 176 str. textu, který mimo vlastního textu práce o 153 str. 

obsahuje další nezbytné náležitosti.  

Na str. 154 až 159 je uvedeno 93 titulů použité literatury  včetně elektronických 

podkladů, což představuje svým rozsahem i skladbou naprosto dostatečný fundament pro 

zpracování disertační práce. Forma bibliografického zápisu je bezchybná. Autorka dále na 

str. 171 až 173 jako kap 11.3 uvádí 25 položek tzv. doplňkově využívaných publikací. Bylo 

by vhodné vysvětlit, v čem spočívá rozdíl. 

Souhrnně jsou na str. 160 až 167 uvedeny seznamy 22 grafů, 33 obrázků a 89 tabulek. 

Počet položek prokazuje dostatečné doplnění textu grafikou a tabulkami, což přispívá 

k přehlednosti práce. 

Na str. 165 je uvedeno curriculum vitae  doktorandky, které vypovídá o dobré 

připravenosti na vědeckou práci. Absolvovala 5 specializovaných kurzů (z toho 1 

jazykový) a 4 zahraniční stáže.  Pedagogická praxe zahrnuje poměrně vysoký počet 13 

semestrálních cvičení z předmětů, které úzce souvisí s předmětem disertace. Účastnila se 

pěti výzkumných projektů, které mimo jednoho plně zapadají do předmětu disertace (jeden 

souvisí z hlediska aplikace částečně, týká se vzdělávání pro konkurenceschopný venkov). Za 

významné je možno považovat, že doktorandka od roku 2011 aktivně spolupracuje 

s podnikem zařazeným v sektoru IT, který je v práci nazván Podnik 1. 
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   V kapitole 11.2 je uvedena rozsáhlá publikační činnost autorky. Zahrnuje úctyhodné 

množství 49 publikací v členění podle následující tabulky 1, kde zejména hodnotím uvedené 2 

články s IF (tím autorka naplňuje také podmínku disertačních prací z VŠ zákona). 

   Tab. 1 Přehled publikací 

Typ publikace Počet 

Článek - časopis -  IF 2 

Článek – databáze SCOPUS, ERIH 14 

Článek – časopis RVVI 1 

Kniha – spoluautorství  3 

Článek – recenzovaný časopis 3 

Příspěvek – recenzovaný sborník 2 

Příspěvek – tuzemská konference 16 

Připravené publikace (předané) 8 

Celkem 49 

 

Na str. 174 je uveden seznam zkratek a užitečný (ne zcela běžný) je rejstřík na str. 175 

až 176. 

Disertační práce obsahuje 5 příloh (14.1 až 14.5) o 57 str., které obsahují základní 

výpočty a doplňují základní text dalšími detaily, např. rozvinutí a vysvětlení jednotlivých 

hodnotících kritérií. K rozsahu a formě příloh nemám připomínky. 

Závěr 

Rozsah a struktura práce splňuje požadavky na disertační práci. Uvedené další 

aktivity  považuji za nadprůměrné, vyjadřují splnění předpokladů pro samostatnou 

vědeckou práci.  Za důležitou považuji pětiletou aktivní spolupráci autorky v IT  podniku.   

   

2. Aktuálnost a cíl práce 

Téma – Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT je bezesporu 

aktuální a významné. Pojetí práce je však širší, zahrnuje mj. i hodnocení podniku a jeho 

konkurenceschopnosti. Předmět práce a výsledky mají rozsáhlé využití v praxi .  

K formulaci cíle práce přistupovala autorka z širšího hlediska, je formulováno 

v kapitole 1. Systémové vymezení disertační práce. Na str. 16 v kap. 1.1 je vymezeno 

prostředí, které je ilustrováno pedagogicky vhodným obr. 1. Vlastní cíle jsou uvedeny na str. 
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17 a vyjadřují oproti názvu již zmíněné širší pojetí. Jasné vymezení cíle obsahují tzv. dílčí 

cíle v kap. 1.1.2 a to: 

• model celoživotního vzdělávání, 

• model konkurenceschopnosti.    

Kapitola 1.2 na str. 18 a 19 o systémovém řešení by svým obsahem patřila spíše do 

následné kapitoly o metodách. 

Splnění cílů je obsaženo v kapitole 5 Výsledky řešení úloh reálného modelu na str. 

138 až 147 rozpracované v podkapitolách 5.1, 5.2 a 5.3, ve kterých jsou konkrétní výsledky 

zkoumání objektů Podnik 1 a Podnik 2, jedná se o doplnění a rekapitulaci předchozích 

zjištění. Souhrnné hodnocení splnění cílů je v kapitole 5.4 nazvané Dílčí závěr. Splnění 

dílčích cílů a odpověď na výzkumnou otázku je uvedeno na str. 146 a 147.  S uvedeným 

hodnocením je možno souhlasit. Považuji cíle práce v zásadě za splněné a výzkumnou 

otázku za pozitivně zodpovězenou. 

3. Metodika 

Metody práce jsou uvedeny v kapitole 2 na str. 21 až 38. Práce obsahuje přístupy 

deduktivní, v realizaci však převažuje indukce (viz. seznamy prostředků či bodová 

hodnocení), což je, vzhledem k problematice, vhodné. Kapitola 2.1 je obecným úvodem.  

Další kapitola 2.2 vysvětluje poněkud obecně pojetí vztahu reálného systému S a 

modelu M. Kapitole by prospělo uvedení faktorů, které ovlivňují stupeň zjednodušení 

modelu. Ke struktuře modelů použitých ve vlastní práci nemám připomínky.      

Další kapitoly 2.3 a 2.4 zavádí užitečnou kategorizaci problematiky. Zajímavá je 

členění uvedené v množině faktorů systému S uvedené na str. 28, vzorec (1). 

Kapitola 2.5 je o modelování úloh. V prvé části se zasvěceně zabývá systémem 

jakosti, jehož metody jsou v modelování významné. Bez kapitoly 2.5.3 o rozhodování by se 

výčet metod pro další, konkrétní použití, obešel. 

Kapitola  2.5.4 na str. 36 a 37 vychází z řady autorů. Tabulka 1 na str. 37 o hodnocení 

korelace je převzata z literatury, ale spíše doporučuji použít statistickou významnost. 

V kapitole bych přivítal přímé uvedení některých, dále použitých metod statistické analýzy. 

Za pozitivní  považuji konzultace metod s odborníky z praxe (viz. kapitola 2.6). 

Je nutno podotknout, že řada metod je dílčím způsobem uvedena i v dalších 

kapitolách, např. na str. 81 kap. 4.1 Metodologie výzkumu v praxi, na str. 102 kap. 4.6.1 

Strategie řízení lidských zdrojů atd.. Autorka uvádí odkazy na mnoho autorů, práci by 

prospěla diskuze k některým v literatuře uváděným metodám.  
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 V praktickém výzkumu organizací Podnik 1 a Podnik 2 jsou použity práce Haryho 

Pollaka, které jsou prakticistické (respektive empirické). Výsledky získané subjektivním 

hodnocením Pollak i většina dalších autorů hodnotí na základě 1. momentu, tedy ukazatelem 

polohy - průměr. Tato metoda je sice praktická, ale teoreticky do určité míry diskutabilní. 

Tento problém bude obsažen v otázce doktorandce. 

 

4. Výsledky  

 Postup, který reprezentuje zpracování práce je logický. Počíná velmi pečlivě 

provedeným literárním výzkumem obsaženým v kap. 1 až 3, který účelově pokračuje v 

dalších kapitolách.  

Za vhodné považuji zařazení kapitoly 3.1.1. Legislativní rámec, kde však postrádám 

například trestní zákon 40/2009 Sb., který se problematiky významně dotýká, např. v § 180 – 

184 a §230 – 232.  

Na str. 41 v tab. 2 jsou uvedeny výhody a nevýhody elektronického vzdělávání, kde by 

bylo vhodné připomenout nevýhody, spočívající v absenci bezprostřední zpětné vazby a 

nonverbální komunikace oproti kontaktní formě.  

Na str. 49 je uveden nepříliš známý princip spojení práce a vzdělávání. Na 

následující str. 50 na obr. 13 jsou vhodně použita členění – školící pracoviště, učební 

základna, pracoviště zákazníků. 

Na str. 58 obr. 15 je použit pojem ontologie, což je diskutabilní, poněvadž většinou se 

ontologií míní nauka o jsoucnu, příčinách bytí, jako obecná filosofická kategorie i když 

v informatice se ontologickým modelem označují data reprezentující určitou znalost.  

Poznatky uvedené v kap. 3.3.7 a 3.3.8,  na str. 58 až 65 uchopila autorka komplexně 

s uvedením mnoha zajímavých souvislostí.   

Kap. 3.4 na str. 65 až 72 se zabývá konkurenceschopností podniku. Kapitola je pojata 

komplexně a v jednotlivých kategoriích správně. Je použita kvantifikace podle modelu 

Pollaka. Za pozitivní považuji v kap. 3.4.3 uvedené vzdělávací kritérium, což obecně 

v literatuře není příliš akcentováno.                      

Kapitola 3.5 o umělé inteligenci je významná, zajímavá, ale z hlediska předložené 

práce nadbytečná. 

Kapitolu 3.6 o řízení rizik je možno považovat jako důležitý doplněk práce se 

zvýrazněním rizik podnikání. Na str. 75 v kap. 3.6 je uvedeno hodnocení politického rizika 
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ratingem, nutno připomenout že Rating má širší využití a je vlastně i hodnocením 

spolehlivosti podniku jako součásti konkurenceschopnosti.  

Kap. 3.7 je o informační bezpečnosti, čímž jsou doplněny předchozí kapitoly. 

Kapitola 4 je řešením reálného modelu, realizovaného v podnicích nazvaných 

Podnik1 a Podnik2, které působí v oblasti IT. Popis podniků je uveden v kap. 4.2 a zejména 

detailně v kap. 4.3 (str. 83 až 92). K pohledu na charakteristiku podniků by prospělo členění 

pracovníků na obslužné (např. právník, sekretářka atd.) a ty, kteří tvoří přidanou hodnotu 

(obchodní činnost, servis, školení atd.). 

Vlastní výsledky výzkumu jsou uvedeny na str. 92 až 147. V kapitole 4.5 je obsažen 

výčet tzv. internetových nástrojů, které vytváří představu o možném HW, SW a OW. Další 

kapitoly 4.6 až 4.9 jsou stěžejním následkem, který je v detailech doplněn přílohami 14.2 až 

14.5. Z výsledků je zřejmá použitelnost modelů a svým způsobem vůdčí charakter Podniku 1. 

Závěr 

V práci uvedené výsledky je možno považovat za původní modelový popis dvou 

podniků působících v IT problematice. Za přínos autorky považuji komplexní, provázaně 

řešené dílčí úkoly a problémy modelování ve zkoumané problematice. Vědní dispozici 

dokládají i další publikace doktorandky, se kterými jsem měl shodou okolností možnost se 

seznámit, příklady uvádím pod čarou1.  

5. Význam pro vědní obor a praxi 

Vědní přínos práce spočívá jednak ve vytvoření komplexního modelového 

hodnocení podniku v interakci s prostředím a dále v aplikaci na podniky působící v IT 

problematice. Praktické využití je zřejmé, bylo dokumentováno v práci realizovaným 

modelováním 2 podniků. 

Další využití je při výuce IT specialistů na vysoké škole i v praxi (podle uvedených 

přínosů této práce v kapitole 6).   

 

                                                 
1 JANKOVÁ, M. The System Approach to Management Principles in Cyberspace of the Information Society. In 

CER Comparative European Research. SCIEMCEE. London: SCIEMCEE Publishing, 2015. s. 26-29. ISBN: 978-0-

9928772-6- 2. 

JANKOVÁ, M. Rozvoj moderního managementu v kyberprostoru užití ICT. In Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec 
Králové: Gaudeamus, 2015. s. 305-311. ISBN: 978-80-7435-546- 2. 
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6. Formální stránka práce 

Z formálního hlediska nemám zásadní připomínky. Práce je zpracována velmi 

pečlivě, psána dobrým slohem, je bohatě doplněna tabulkami, grafy a zejména obsahuje 

rozsáhlé informace v přílohách, což přispívá k přehlednosti vlastního textu. Za formální 

nedostatek považuji některé zařazení textu, např. rozptýlený výklad metod, na str. 102 je 

tabulka i graf hodnocení Podniku 2, na str. 100 je pouze graf pro Podnik 1. Dále nepovažuji 

za vhodné používání hvězdicových grafů, poněvadž optické vnímání rozdílů je daleko lepší u 

grafů kartézských. Autorka používá poněkud volně pojem motivace. Formální připomínky 

považuji za dílčí.  

    

    7.  Otázky k obhajobě 

1) Charakterizujte zkoumané podniky z hlediska činností – vytváření hodnot a 

podpůrné? 

2) Jak je možno četnostně hodnotit výsledky subjektivního, respektive expertního 

šetření a jaké jsou úskalí použití programu EXCEL pro hodnocení řídkých 

(subjektivních) stupnic? 

   8. Celkový závěr 

Práce Ing. Martiny Jankové řeší významný, aktuální vědeckovýzkumný a praktický 

problém. Práce rozpracováním problematiky v jednotlivých segmentech nesporně rozšířila 

pohled na zadanou tématiku, zejména v aplikacích na hodnocení podniků IT . Formální 

stránka práce je na dobré úrovni. Vyslovené připomínky mají marginální charakter a 

neovlivňují celkově pozitivní hodnocení práce.   

Na základě uvedených skutečností konstatuji, že předložená disertační práce splňuje 

podmínky zákona 111/1998 Sb. ve znění změn zákona 137/2016 Sb. o vysokých školách. 

Proto 

doporučuji Ing. Martin ě Jankové udělení akademického titulu „doktor“ (Ph.D). 

 

V Pardubicích dne 21. února 2017                                     

doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 


