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Téma práce považuji za aktuální a důležité. Vnímání diversity lidských kolektivů jako 
důležitého faktoru efektivnosti jejich činnosti se totiž stává důležitým fenoménem, a to jak 
v oblasti praxe, tak i teorie managementu. Jde o překonávání tradičních přístupů, implicite 
předpokládajících, že lidé jsou „víceméně stejní“, směrem ke zkoumání různorodosti lidí 
spolupracujících v týmech, a to různorodosti profesní, věkové, genderové či kulturní. Je 
nezpochybnitelné, že týmy, zejména v progresivních organizacích, se stávají v důsledku 
potřeby zajištění konkurenceschopnosti a inovativnosti, v důsledku globalizace, popřípadě 
v důsledku dalších vlivů, ve stále větší míře heterogenními. Před řízením takových týmů 
vyvstávají zcela nové výzvy. Tato situace vyvolává dynamický rozvoj diversity managementu 
coby významného trendu manažerské teorie a praxe. 

Cíl disertační práce je dle zadání formulován takto: „Hlavním cílem dizertační práce je 
zmapování vlivu diverzity na úspěšné fungování týmů ve vybraných organizacích působících 
v České republice.“ Vymezení cíle práce je uvedeno v kapitole Cíle a metodika disertační práce 
(s. 13), a to: „Cílem celé práce je zmapovat vliv diverzity na efektivní působení týmů ve 
vybraných organizacích v České republice“. Obsahově totožné vymezení se pak objevuje 
v kapitole Závěry a diskuse (s. 184 a s. 191). Poněkud zavádějící je v dané souvislosti první 
odstavec Abstraktu, kde však nejde o cíl celé práce, ale pouze o cíl vlastního výzkumu.  

Lze jednoznačně konstatovat, že disertační práce splnila stanovený cíl, nicméně pro pořádek 
bych chtěl autora požádat, aby v rámci obhajoby podrobněji vysvětlil,  

� co je míněno pod poněkud vágním pojmem „zmapování“, 
� proč upravil formulaci „úspěšné fungování týmů“ na „efektivní působení týmů“? 

Postup řešení problému je uveden částečně v kapitole Úvod, podrobněji pak v podkapitolách 
Cíle a metodika disertační práce a Metody a techniky zpracování disertační práce. Pozitivně lze 
hodnotit formulaci hlavního cíle vlastního výzkumu autora a dekompozici tohoto cíle do cílů 
dílčích (s. 13 a 14) a rovněž stručný popis uvedeného výzkumu (s. 15 a n.) V dané části bych 
však přesto uvítal přehlednější a systematičtější popis celkového řešení od teoretických 
východisek až po výsledky řešení. Za zbytečné považuji obecné vysvětlení logických metod 
(indukce, dedukce atd.). Jde o všeobecně známé věci. Přínosné by to snad mohlo být pouze 
v případě, kdy by bylo explicite uvedeno, jak jsou tyto metody v předmětném řešení konkrétně 
aplikovány. 

Na rozdíl od poněkud diskutabilního popisu postupu řešení, lze jeho vlastní realizaci, tak jak se 
obráží v celé práci, hodnotit velmi kladně. Teoretická východiska disertační práce, uvedená na 
více než 100 stranách první kapitoly, představují hluboký a fundovaný vhled do teoretického 
zázemí řešené problematiky. Autor postupuje systematicky od širšího rámce k užšímu 
zaměření. Opírá se přitom o analýzu velmi rozsáhlé a kvalitní odborné literatury. Jedná se 
zejména o problematiku řízení lidských zdrojů, problematiku diverzitního managementu a 
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problematiku týmů. Kvalitní syntézou terminologie, teoretických poznatků i výsledků 
empirických výzkumů si vytváří příznivé podmínky pro realizaci vlastního výzkumu. 

V úvodních pasážích empirické části disertační práce je uveden hlavní cíl empirického 
výzkumu včetně jeho dekompozice na dílčí cíle (je předtím uveden též v úvodu práce na s. 13 
a n.), a to takto: „Hlavním cílem výzkumu je identifikace faktorů, které mají vliv na efektivní 
fungování týmů ve vybraných organizacích působících v České republice.“ Dílčí cíle se pak 
vztahují k předpokládaným faktorům a dalším souvislostem v předmětné oblasti. K těmto 
dílčím cílům se vztahují výzkumné otázky a na ně pak navazují výzkumné hypotézy. 

Průběžná doba empirického výzkumu byla poměrně dlouhá (od podzimu roku 2012). Výzkum 
zahrnoval tři etapy, a to  pilotáž, předvýzkum, opírající se především o kvalitativní výzkum a 
následně pak hlavní výzkum, ve kterém šlo zejména o kvantitativní výzkum s hlavním 
zaměřením na testování výše zmíněných hypotéz.  

V rámci všech tří výzkumných etap byla získána celá řada cenných poznatků. S ohledem na cíl 
práce lze považovat za těžiště výzkumu hledání odpovědi na výzkumnou otázku 1: „Jaký je 
vztah mezi diverzitou a efektivitou týmu?“ Diverzita týmů je členěna na diverzitu věkovou, 
genderovou a informační. Efektivita týmů je vyjádřena jako schopnost dosahování vytyčených 
cílů, odevzdávání práce ve stanovených termínech a odvádění kvalitní práce. Kombinací takto 
definovaných dimenzí vzniklo 9 hypotéz. Na základě jejich testování byl prokázán významnější 
vztah pouze v jednom případě, a to mezi informační diverzitou a efektivitou ve smyslu 
schopnosti dosahovat vytyčené cíle, slabší vztah pak ještě ve dvou případech (v případě relace 
genderová diverzita – odevzdávání práce ve stanoveném termínu a v případě relace informační 
diverzita – odevzdávání práce ve stanoveném termínu). Ve zbývajících šesti případech nebyla 
nulová hypotéza (tj. hypotéza o neexistenci vztahu) zamítnuta. Vzhledem k tomu, že ve 
výzkumu by mělo jít spíše o nacházení, resp. potvrzování vztahů a nikoliv o opak, nepovažuji 
dané výsledky za příliš přínosné. Příčiny toho, že „to nevyšlo“ mohou být různé - nesprávné 
předpoklady obrážející se v hypotézách, vágní vyjádření efektivity týmů, zpracování 
subjektivních odpovědí respondentů místo tvrdých dat apod. Doporučuji proto, aby se autor 
k tomu v rámci obhajoby vyjádřil. 

Požadavkem, který by každá vědecké práce měla splňovat, je požadavek zobecnění dosažených 
výsledků. Podle výše citovaného cíle disertační práce měl být daný výzkum realizován ve 
vybraných organizacích v České republice. Co je míněno pod pojmem „vybrané organizace“ a 
jaká byla kritéria tohoto výběru? Platí získané výsledky pouze pro organizace, kde výzkum 
proběhnul, nebo je lze zobecnit i na větší soubor? Jedná se o otázku reprezentativnosti. 
Doporučuji, aby k těmto otázkám autor při obhajobě zaujal stanovisko. 

Význam dosažených výsledků pro praxi a pro rozvoj vědního oboru je nesporný. To vyplývá 
ze shrnutí na s. 192 a n. Jsou zde uvedeny přínosy disertační práce pro vědu, a to v členění na 
přínosy její teoretické části a empirické části. V podobném členění jsou uvedeny přínosy pro 
manažerskou praxi. Je rovněž zmíněno využití práce v pedagogickém procesu. Stran využití 
výsledků v manažerské praxi lze doporučit zpracování přehledné příručky určené zejména pro 
podnikové specialisty v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Z hlediska formální úpravy práce splňuje všechny standardní požadavky. Její členění je logické 
a přehledné. Je uveden abstrakt v češtině a angličtině, klíčová slova a bibliografická citace. 
Tabulky, grafy, obrázky a přílohy jsou řádně číslovány, v závěru práce je uveden jejich seznam. 
Rozsáhlý seznam použité literatury je zpracován přehledně. Bibliografické záznamy jsou 
uvedeny v souladu s normou. 
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Způsob vyjadřování je srozumitelný a kultivovaný. Pravopisné chyby a stylistické nedostatky 
se v textu téměř nevyskytují.  

Disertační práce obsahuje původní výsledky výzkumné činnosti autora. V práci autor prokázal 
schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a k samostatné teoretické 
činnosti a naplnil tak podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.     

Celkově lze konstatovat, že jde o práci kvalitní. Student prokázal tvůrčí schopnosti v dané 
oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v oboru 
Řízení a ekonomika podniku.  

Na základě výše uvedených důvodů doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byl Mgr. Valery 
Senichevovi udělen titul Ph.D. 

 

 

       

v Brně 22. 10. 2017 

   

    

                 

 

 

      

 


