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Téma práce:      „Nové obchodní modely se zřetelem na udržitelné vytváření 

mnohonásobné hodnoty pro zákazníka“ 
 
Autor práce:       Ing. Peter Kita 
 
Oponent:            doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. 
 
Rozsah práce:    179 stran, 18 příloh 
 
 
 
Posouzení disertační práce je orientováno zejména na aktuálnost tématu disertační práce, 

splnění cílů stanovených v disertační práci, metodám použitým při zpracování práce, postupu 

řešení problému a k výsledkům disertace s uvedením konkrétního přínosu doktoranda, 

významu pro rozvoj vědního oboru a praxi.  Dále bude hodnocena formální a jazyková úroveň 

práce a také logický rámec, v němž je zpracována daná problematika. 

 

Aktuálnost  tématu disertační práce 

Téma předložené disertační práce Ing. Petera Kity se jeví v současné době jako velmi 

aktuální. V dnešním globalizovaném světě charakterizovaném hyperkonkurenčním prostředím 

je vytváření hodnoty pro zákazníka pro podnik klíčové. Zákazníci jsou čím dál více nároční a 

pro úspěch podniku je nutné tuto skutečnost akceptovat a vytvořit pro zákazníka hodnotu, 

která mu přinese vyšší užitek, než kdyby si koupil produkt či službu u konkurence. Každý 

zákazník chce maximalizovat hodnotu, kterou za své vynaložené zdroje dostane. Z toho 

vyplývá, že zákazník chce získat požadovaný užitek za co nejnižší náklady na jeho pořízení a 

využívání. Pro podnik je tedy žádoucí, aby v zákazníkovi vyvolal pocit, že jeho výrobek či 

služba přináší nejvyšší hodnotu, která je na trhu nabízena. Proto maximalizace hodnoty pro 

zákazníka musí být hlavním ekonomickým zájmem každého výrobce či poskytovatele služeb. 

To hlavně proto, že maximální hodnota pro zákazníka je, při splnění oboustranné přijatelnosti 

ceny (výrobce i zákazníka), cestou ke zvyšování konkurenceschopnosti, komerční úspěšnosti 

a zvyšování zisků podniku. 

Autor se ve své disertační práci zabývá novými obchodními modely se zřetelem na vytváření 

a udržení tzv. mnohonásobné hodnoty pro zákazníka v středních a velkých podnicích 

chemického průmyslu v České republice, zařazených do kategorie CZ_NACE 20.1.  Práce se 

zaměřuje nejen na koncepty pro vytváření hodnoty pro zákazníka z pohledu jeho prosté 
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maximalizace hodnoty, ale vytvářená mnohonásobná hodnota je zkoumána v kontextu 

strategie udržitelného rozvoje, tedy s ohledem na ekonomickou, environmentální, 

společenskou, technickou a legislativní dimenzi. Právě podniky v oblasti chemického 

průmyslu, které jsou předmětem výzkumu autora, mohou být příkladem možné eliminace 

dopadu jejich výrobní činnosti na životní prostředí bez toho, aniž by byla ohrožena jejich 

konkurenceschopnost. 

Cíl práce a jeho splnění 

Hlavním cílem této disertační práce je „tvorba konceptů nových obchodních modelů se 

zřetelem na udržitelné vytváření mnohonásobné hodnoty pro zákazníka v podnicích českého 

chemického průmyslu zařazených do kategorie CZ_NACE 20.1. “ Tzv. dílčí cíle, které by 

bylo výstižnější označit jako postupné kroky k dosažení cíle práce, autor specifikoval takto: 

1. Identifikovat z teoretického hlediska přístupy a prvky nových obchodních modelů. 

2. Zmapovat současné teoretické přístupy k problematice mnohonásobné hodnoty pro 

zákazníka. 

3. Ověřit z praktického hlediska relevantnost identifikovaných prvků nových obchodních 

modelů v podnicích chemického průmyslu. 

4. Vytvoření majoritního a minoritního modelu pro dané odvětví. 

5. Vytvoření konceptů nových obchodních modelů používaných v odvětví. 

Lze konstatovat, že hlavní cíl této disertační práce byl splněn, autor naplnil všechny postupné 

kroky nezbytné k jeho dosažení. 

 

Metody použité při zpracování disertační práce 

Autor ve své disertační práci velmi vhodně využil metody kvantitativního i kvalitativního 

výzkumu, tedy metodologické triangulace. Kromě vizualizační metody Business model 

Canvas, která umožňuje posun pohledu z úrovně „bottom line“ (orientace jen na výsledný 

produkt) na podnikání podniku v širším kontextu společenských a environmentálních vztahů, 

disertant využívá vědecké logické metody, obsahovou analýzu, indexy a ukazatele, v části 

věnující se výzkumu metody rozhovoru, dotazování a vybrané statické metody pro jeho 

vyhodnocení.  

 

Postup při řešení problému a přínos doktoranda 

Autor sestavil „Postup řešení disertační práce“  (schéma 2, s. 47),  který dokumentuje celkový 

logický rámec disertace a také ozřejmuje návaznost jednotlivých kapitol. V konceptu 
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stanovení je zahrnut sekundární výzkum, který mapuje tématické okruhy „nové obchodní 

modely“ a „mnohonásobná hodnota“, v oblasti primárního výzkumu je obsahem práce 

obsahová analýza, polostrukturované rozhovory a dotazníkový průzkum. Po té následuje 

podle mého názoru nejpřínosnější část práce, a sice návrhová fáze, zaměřená na koncepty 

nových obchodních modelů.  

V teoretické části je představen „nový obchodní model“, je zdůrazněna jeho jedinečnost 

v podpoře kreativního přístupu, která umožňuje odlišení se od konkurence a tím šanci získat 

zákazníka. „Mnohonásobná hodnota“ pak znamená rozšíření hodnoty pro zákazníka o aspekty 

environmentální a společenské; podnik neuspokojuje už jen původní potřeby zákazníka, ale 

také předjímá jeho očekávání vzhledem k environmentálním a společenským problémům, 

které ho obklopují. Tvorba mnohonásobné hodnoty také předpokládá dialog se zájmovými 

skupinami, které ho obklopují.    

V této části také autor vysvětluje pojmy environmentální a společenská účinnost a efektivnost, 

resp. rozdíly mezi nimi; dále majoritní a minoritní model podniku. V teoretické části, která 

velmi podrobně mapuje zkoumanou problematiku, by bylo vhodné zařadit vlastní názor 

autora, např. v krátkém shrnutí jednotlivých kapitol. 

Výzkumná část práce má dvě části, analytickou a návrhovou část výzkumu. V analytické části 

jsou obsaženy studium dokumentů, polostrukturovaný rozhovor a dotazníkový průzkum. 

Návrhová část má za cíl: 

- ověřit z praktického hlediska relevantnost identifikovaných prvků nových obchodních 

modelů v chemickém průmyslu, 

- vytvoření minoritního a majoritního modelu pro dané odvětví, 

- vytvoření přehledu nových obchodních modelů používaných v odvětví.  

Cíle stanovené v této části byly splněny, doporučovala bych pouze rozšířit počet otázek 

v dotazníku (resp. je podrobněji specifikovat) a také zvýšit počet respondentů, např. zařadit 

také malé podniky, aby bylo možné identifikovat možné odlišnosti. 

 Význam pro rozvoj vědního oboru a praxi 

Práce vykazuje významné přínosy pro vědu a výzkum vytvořením teoretických východisek 

z oblasti nového obchodního modelu a pojmu mnohonásobná hodnota pro zákazníka v oblasti 

chemického průmyslu v ČR. Praktický přínos disertace spočívá zejména v identifikaci 

nejdůležitějších prvků nových obchodních modelů na základě využití majoritního a 

minoritního návrhu modelu. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

Práce je zpracována vcelku přehledně, je doplněna množstvím tabulek, obrázků a grafů. Práce 

je psána v slovenském jazyce, jehož úroveň nejsem schopna posoudit. Po straně 85 následuje 

prázdná stránka. V části Metodologie zpracování disertační práce (osnova) je nadbytečné 

uvádět podkapitoly 2.1.1 a 2.2.1, protože další nenásledují. Podobně je tomu v části 3 

Teoretické východiská  - podkapitola 3.1.1. 

Výsledné posouzení disertační práce 

� obsahové zaměření se jeví jako velmi aktuální,  

� svým rozsahem je práce velmi obsáhlá, kladně hodnotím rozsah a obsah literárních 

pramenů,  

� vymezený globální cíl i dílčí cíle (postupné kroky) lze považovat za splněné, 

� práce prohlubuje poznatky o zkoumané problematice, a to jak v rovině teoretické, tak 

praktického přínosu, 

� zvolené metodologické postupy se jeví jako přiměřené k dosažení vymezených cílů. 

Otázky do diskuse: 

1. Ve vámi navrženém dotazníku v části Životní prostředí má respondent vybrat 

odpověď, která charakterizuje jeho přístup k ochraně životního prostředí.  Existuje 

způsob, jak dobrovolné aktivity podniku k ochraně životního prostředí doložit?  

2. Mohou být návrhy konceptů nových obchodních modelů ve vámi uvedené podobě  

(bez významnějších úprav) využitelné i v dalších průmyslových odvětvích?  

 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném vykonání doporučuji 

udělit Ing. Peteru Kitovi titul Ph.D. 

 

V Pardubicích, dne 3. října 2018 

 

 

                                                                                      doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. 
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