
Posudok  oponenta dizertačnej práce 
 
Názov práce: UPLATNENÍ KONCEPCE DIVERSITY MANAGEMENTU V OBLASTI 
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU                 
Typ záverečnej práce: Dizertačná práca 
Obor: Řízení a ekonomika podniku (6208V097) 
Autor:                           Mgr. Valery SENICHEV 
Oponent:                       prof. PhDr. Miroslava SZARKOVÁ,CSc. 
                                       
 
Kritéria hodnotenia záverečnej práce 
 

1. Aktuálnosť témy 
Problematika diverzitnmého manažmentu je  v súčasnosti vysoko diskutovanou 
témou tak v teoretickej ako aj v praktickej oblasti riadenia ľudských zdrojov a to 
tak na úrovni podniku ako aj na úrovni pracovných skupín a tímov. Svojím 
obsahom nadväzuje na zvyšovanie efektivity práce prostredníctvom využívania 
rôznorodosti ľudských zdrojov v podniku a zároveň otvára otázky metód 
a postupov riadenia rôznorodých ľudských zdrojov v podniku s cieľom využiť 
všetky prednosti  potenciálnych výhod, ktoré do pracovného procesu prináša 
rôznorodá pracovná sila, hlavne pracovná sila pochádzajúca z rôzneho kultúrneho 
a kultúrou determinovaného pracovného prostredia. Aktuálnosť danej 
problematiky, jej šírka, potreba uplatnenia interdisciplinárneho prístupu, ako aj jej 
vnútorná zložitosť, nastoľuje celý rad otázok, ktoré súvisia s prosperitou podniku, 
jeho vývojom/rozvojom a konkurencieschopnosťou v súčasnosti ako aj 
v budúcnosti. Tento  moment nastoľuje nové požiadavky na podnikový 
manažment. Riadenie rôznorodej pracovnej sily/ľudských zdrojov  (diverzity) 
kladie nové nároky na manažérov v primárnej rovine – schopnosť riadiť pracovnú 
skupinu zloženú zo zamestnancov pochádzajúcich z rôzneho kultúrneho 
prostredia a v sekundárnej rovine schopnosť využiť  rôznorodosť pracovnej sily 
ako hnacej sily podniku a celkového zvýšenia jeho konkurencieschopnosti na 
trhu. Na tieto otázky, ktoré rezonujú v súčasnosti tak v teoretickej ako aj 
v praktickej oblasti, sa autor predloženej práce  na základe primárneho 
a sekundárneho výskumu pokúsil dať relevantné odpovede a prispieť tak do 
vedeckej diskusie v oblasti manažmentu, diverzitného manažmentu 
a personálneho manažmentu. 

    2. Splnenie sledovaného cieľa dizertačnej práce 

Hlavný cieľ predloženej práce  autor práce  sformuloval v intenciách súčasných 
potrieb skúmania danej problematiky, jej rozsahu a viacvrstevnosti, čo sa odrazilo 
v jeho rozpracovaní do parciálnych cieľov (4), na základe ktorých boli 
formulované výskumné otázky (4).  Hlavný  cieľ:  identifikovať faktory, ktoré 
majú vplyv na efektívne fungovanie diverzitných pracovných tímov 
predovšetkým v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v ČR, a z neho 
odvodené parciálne ciele boli splnené.  



    3. Vhodnosť zvolených metód 

Súbor metód použitých v  predloženej práci  zodpovedá a postačuje na skúmanie 
vytýčených cieľov a na overovanie stanovených výskumných otázok. Autor 
predloženej práce  aplikoval jednak základné metódy vedeckej práce a jednak 
exploračné a štatisticko-matematické metódy. Kombinoval kvalitatívne 
a kvantitatívne metódy, ktoré umožnili získať relevantnejšie vedecké poznatky 
o danej problematike. V teoretickej časti práce využil základné metódy vedeckej 
práce. V empirickej časti práce okrem základných metód vedeckej práce využil 
základné a špecifické exploračné a štatisticko -matematické metódy. 
Z metodologického hľadiska autor rozdelil skúmanie danej problematiky do 
dvoch etáp, čomu prispôsobil aj výber metód. V prvej etape  - pilotážnom 
výskume, ktorej cieľom bolo zmapovať aktuálnu situáciu s ohľadom na diverzitný 
manažment v organizáciách a zistiť aké meracie nástroje používajú jednotliví 
manažéri a špecialisti v oblasti diverzitného manažmentu,  autor   na  zber údajov 
a informácií použil metódy pološtrukturovaného rozhovoru (4 hĺbkové rozhovory) 
a  dotazníkovú metódu. Na mapovanie danej problematiky bola ďalej vybratá 
upravená metóda 7SMc Kinsey. Oslovenú výskumnú vzorku v hlavnej etape 
výskumu tvorilo 408 respondentov, pričom celková návratnosť dotazníkov bola 
24 %.  Na zber údajov autor použil dotazníkovú metódu, ktorá bola zameraná  na 
získanie informácií o uplatňovaní koncepcie diverzitného manažmentu v rámci 
riadenia ľudských zdrojov. V dotazníku boli využité Likherotvé škály fungovania 
tímu. Dotazník bol distribuovaný respondentom  online. Získané údaje boli 
vyhodnocované  matematicko – štatistickými metódami, deskriptívnou 
a exploratívnou štatistikou. Použité metódy a spracovanie výsledkov, ktoré autor 
v predloženej práci prezentuje,  dokumentujú, že autor je spôsobilý vedecky 
pracovať a pre vedeckú prácu vybrať a správne aplikovať vedecké metódy práce. 
  

4. Posúdenie prínosu záverečnej práce a jej použiteľnosť 

Prínosy dizertačnej práce autor rozdelil do troch oblastí: vedeckej, pedagogickej 
a do oblasti aplikácie získaných poznatkov do manažérskej praxe, pričom v závere 
uviedol implikácie pre ďalší výskum v danej oblasti. 

Vedecký prínos práce je obsiahnutý tak v  teoretickej ako aj v empirickej časti 
práce. Prínosom teoretickej časti predloženej dizertačnej  práce je analýzy, 
syntéza, komparácia a systemizácia  súčasných teoretických  poznatkov z oblasti 
diverzitného manažmentu, ich deskriptívna  a obsahová analýza, klasifikácia 
a zovšeobecnenie, ktoré sú  ďalej overené v praktickej časti práce, čo možno 
považovať za vedecký prínos pre rozvoj  teórie manažmentu a zvlášť teórie a prax 
personálneho a diverzitného manažmentu v segmente chápania a efektívneho 
riadenia diverzitných tímov ako jedného z dôležitých nástrojov formovania 
a rozvoja ľudských zdrojov podniku. Autor v sekundárnom prieskume spracoval 
cca 286 teoretických a odborných domácich a zahraničných zdrojov 
pojednávajúcich o riadení ľudských zdrojov a diverzitnom manažmente, 
systemizoval   teoretické názory a koncepcie, ktoré  vymedzujú diverzitný 
manažment ako nástroj zefektívňovania pracovných tímov,  spracoval 
terminologický slovník diverzitného manažmentu s cieľom zjednotiť používanie 
odborných termínov v rámci diverzitného manažmentu a v nadväznosti na získané 
teoretické poznatky a informácie formuloval hlavný a čiastkové ciele a hypotézy 
pre primárny prieskum danej problematiky.  



Prínosom empirickej časti predloženej práce sú získané  poznatky a informácie 
o faktoroch, ktoré majú vplyv na efektívne pôsobenie diverzitných tímov tak 
v medzinárodných ako aj v „národných“ podnikoch v ČR a ich vplyve na rozvoj 
podnikových ľudských zdrojov. Boli identifikované vzťahy medzi diverzitou 
(genderovou, vekovou a informačnou) a vybranými zložkami tímovej efektivity 
a tiež boli zmapované závislosti typov diverzít na pracovnom tíme. Výsledky 
empirickej časti predloženej práce ďalej priniesli  poznatky o závislosti efektivity 
pracovného tímu na jeho veľkosti a o závislosti miery výskytu diverzity v 
pracovnom tíme na veľkosti podniku/organizácie, ako aj o tom, že automatické 
navýšenie miery diverzity automaticky nevedie k nárastu výkonnosti a efektivity 
pracovných tímov a ďalšie zaujímavé dielčie originálne informácie a poznatky, 
napríklad že existuje mierne pozitívny vzťah medzi genderovou diverzitou 
a faktorom odovzdávania práce v stanovených termínoch alebo, že medzi 
diverzitou tímu a efektívnymi faktormi je prevažne záporný vzťah a podobne. 
Nemenej dôležitým prínosom je vypracovanie dotazníka diverzitného 
manažmentu v pracovných tímoch so zameraním na tímovú efektivitu a diverzitu 
v tímoch v reálnych podmienkach podniku ako aj overenie aplikovaného 
metodologického postupu skúmania diverzitného manažmentu, overenie validity 
a reliability vybratých metód a postupov na skúmanie danej problematiky, ktorého 
aplikáciou autor dosiahol pozoruhodné a originálne výsledky, použiteľné tak pre 
ďalší rozvoj teórie manažmentu, diverzitného manažmentu a personálneho 
manažmentu, podnikovej praxe  a tiež  pre skvalitnenie edukačného procesu 
manažérov.  

   5. Otázky pre autora pri obhajobe práce 
1. Na s. 130 autor uvádza, že dotazník  bol vyplňovaný online, bez 

prítomnosti výskumníka. Úlohou respondentov bolo posúdiť formou 
Likertových (5 stupňových) škál fungovanie tímu. Ako autor zabezpečil 
návratnosť, objektívnosť a relevantnosť získaných údajov?   

2. V práci sa autor zameral na skúmanie genderovej, vekovej, a informačnej 
diverzity z hľadiska efektivity pracovného tímu/podniku/organizácie. Aké 
ďalšie typy/druhy diverzity sa v súčasnosti vyskytujú v pracovných 
tímoch/podnikoch/organizáciách a aké sú odborné a manažérske názory, 
prípadne poznatky  o tejto problematike?  

   6. Záverečné odporúčanie k návrhu udelenia akademického titulu 
Dizertačnú prácu, ktorú predložil na obhajobu   Mgr. Valery SANICHEV 
vypracovanú na tému Uplatnenie koncepcie diverzity managementu v oblasti 
řízení lidských zdroju odporúčam  na obhajobu a po úspešnej obhajobe navrhujem 
dizertantovi udeliť akademický titul "philosophie doktor", v skratke PhD. 

 
 
 
V Bratislave, 12.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


