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Aktuálnosť témy dizertačnej práce 

Zameranie predmetnej dizertačnej práce vychádza z rastúcej úlohy udržateľného rozvoja 

a spoločenskej zodpovednosti podnikov vo výskumnej činnosti. V  kontexte hľadaní inovatívnych   

teoretických prístupov  manažmentu podnikov sa problematika nových obchodných modelov so 

zreteľom na udržateľné vytváranie mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka  stáva hlavným záujmom  

každého výrobcu. Predmet dizertačnej  práce bol v tejto súvislosti zvolený dobovo, aktuálne a odvodený 

zo spoločenských potrieb. Celkovo môžeme skonštatovať, že téma dizertačnej práce je zvolená 

mimoriadne aktuálne s dôrazom na silné konkurenčné trhové prostredie.   

 

Splnenie cieľov  stanovených v dizertačnej práci 

Obsahom predloženej dizertačnej práce autor naplnil jej cieľ, ktorý deklaroval na začiatku: 

tvorba konceptov nových obchodných modelov so zreteľom na udržateľné vytváranie mnohonásobnej 

hodnoty pre zákazníka v podnikoch českého chemického priemyslu zaradených do kategórie 

CZ_NACE 20.1. Text dizertačnej práce  obsahuje nielen výsledky vlastných odborných výskumov 

a práce autora v oblasti nových obchodných modelov,  ktorými naplnil hlavný cieľ a čiastkové ciele 

dizertačnej práce, ale aj návrh odporúčaní pre inováciu obchodného modelu a podnety na ďalšie 
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výskumy. Úlohy  vyplývajúce  z daného kritéria  považujem za splnené. Ciele dizertačnej práce boli  

postupne naplnené aj výberom náročných metód uvedených v druhej kapitole. 

 

 
Metódy použité pri vypracovaní dizertačnej práce 

Metodológia  riešenia a použité metódy sú v práci jasne vymedzené – je jednoznačne uvedené, 

k akému účelu boli v práci využité. Výskumný materiál zhromaždený autorom zodpovedá daným 

možnostiam. Významné sú  zdroje primárnych a sekundárnych informácií a výsledky jednotlivých 

výskumných častí. V predmetnej výskumnej časti (4. kapitola)  boli použité štatistické metódy 

a následne náročné modelovanie. Autorom zvolené metódy zvyšujú hodnotu dizertačnej práce a robia 

ju plnohodnotnou. 

 

Postup riešenia problému a výsledky  dizertácie s uvedením konkrétneho prínosu dizertanta 

Použitý postup pri riešení problematiky dizertačnej práce považujem za správny. Na základe 

charakteristiky  skúmanej oblasti formuloval dizertant  teoretický rámec  a špecifikoval metódy 

spracovania dizertačnej práce, ktoré použil na skúmanie  aspektov súčasného stavu v predmetnej oblasti.  

Cieleným empirickým výskumom a následným štatistickým spracovaním  potvrdil pravdivosť prijatých 

hypotéz. Na základe systémového prístupu  metódy Business model Canvas vypracoval projekt nového 

obchodného modelu, aby následne pristúpil k tvorbe  majoritného a minoritného modelu a na tomto 

základe  navrhol koncepty nových obchodných modelov spolu s ukazovateľom priemerného možného 

prínosu konceptu a indexu osvojiteľnosti konceptu. 

Zoznam publikácií v dizertačnej práci obsahuje aj vlastné publikácie autora, časopisecké články  

a príspevky na rôznych konferenciách, čo dokazuje, že autor zoznámil s výsledkami svojho výskumu  

domácu a zahraničnú vedeckú komunitu. Praktické prínosy pre prax sú zrejmým výsledkom spolupráce 

autora s vybranými podnikmi českého chemického priemyslu počas jeho výskumu.   

 

Význam pre rozvoj vedného odboru a prax 

Predkladaná dizertačná práca  prináša  rad nových teoretických poznatkov, ktoré rozširujú obzor 

znalostí o nových pojmoch súvisiacich s tvorbou mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka. Pre rozvoj 

vedného odboru  Ekonomika a management považujem za prínos  metodiku tvorby konceptov nových 

obchodných modelov, doplnených ich vizualizáciou.  Prínosy dizertačnej  práce autor  vymenoval  na 

stranách 144 – 145. K príspevku do teórie vedného odboru patria aj odporúčania  ďalších výskumných 

aktivít. Cenné sú stanoviská autora pokiaľ ide vzťah k skúmanej problematiky k udržateľnému rozvoju. 

Rad nových pojmov a stanovísk autora poukazujú na dosiahnuté originálne závery a teoretické prínosy. 

Primárny význam práce pre prax spočíva v myšlienke aplikačných nových konceptov 

obchodných modelov (časť 4.2.2) v oblasti chemického priemyslu v ČR. Uvedené koncepty  prinášajú 

významný uhol pohľadu na skúmanú problematiku, ktoré autor spracoval na vysokej odbornej úrovni 
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a viaceré jeho závery  môžeme považovať za originálne.  Zároveň treba zdôrazniť, že práca ako celok je 

použiteľná aj  v pedagogickej oblasti.  

 

Formálna úprava  dizertačnej práce  a jej jazyková úroveň 

Dizertačná práca je textovo i graficky na veľmi vysokej úrovni. Text je logicky štrukturovaný 

a na vhodných miestach doplnený vysvetľujúcimi schémami, grafmi a obrázkami. Odkazy na použitú 

literatúru sú realizované priebežne v rámci textu. K prehľadu prispievajú aj zoznamy použitých skratiek, 

obrázkov, grafov, tabuliek, schém, príloh, ako aj rozsiahly zoznam použitej literatúry. Autor používa 

odborný jazyk  odboru Riadenie a ekonomika podniku. 

 

 

 

 

Otázky a námety do rozpravy 

1. Bližšie vysvetlite pojem realizačný tím, ktorý sa uvádza na s. 141 v súvislosti s implementáciou 

nového obchodného modelu.  

2. Na s. 25 sa uvádza, že jednou z tém, ktoré súvisia s novým obchodným modelom a udržateľným 

vytváraním  mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka  sú nové informačné a komunikačné 

technológie.  Ako súvisia tieto technológie a informačné systémy s danou problematikou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečné hodnotenie 
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Dizertačnú  prácu Ing. Petra Kitu hodnotím vysoko pozitívne vzhľadom na skutočnosť, že obsah 

dizertačnej práce  prináša rad nových poznatkov ako v teoretickej, tak aj v praktickej časti, čo prináša 

jednoznačný prínos v oboch oblastiach. Dizertačná práca zodpovedá požiadavkám kladeným na 

dizertačné  práce a preto dizertačnú prácu odporúčam k obhajobe. Po úspešnej obhajobe dizertačnej 

práce   odporúčam Ing. Petrovi Kitovi  udeliť titul Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava,  3. 10. 2018                                     

 

 

 

    

             
                                                            doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, Ph.D.  

 


