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Disertační práce je strukturovaná do 6 kapitol, čítajících 148 stran textu, 10 stránek 

použité literatury (257 zdrojů), 9 stránek se seznamy (zkratek, grafů, schémat, tabulek, obrázků, 

příloh) a životopisem autora, včetně publikační činnosti. Dále 18 relevantních příloh, týkajících 

se výzkumné části (a to dotazníku, výsledků shlukové analýzy a ekonomických ukazatelů 

podniků dle shlukové analýzy), a pak zejména přílohy srovnání obchodních modelů s koncepty. 

Předložená práce řeší aktuální problematiku nových obchodních modelů v kontextu 

udržitelnosti a vytváření mnohonásobné hodnoty pro zákazníka. 

Cílem práce, jak ho autor na začátku vymezuje je: tvorba konceptů nových obchodních 

modelů se zřetelem na udržitelné vytváření mnohonásobní hodnoty pro zákazníka v podnicích 

českého chemického průmyslu (kategorie CZ NACE 20.1.). Po naplnění hlavního cíle autor 

stanovil dílčí cíle, formuloval výzkumné otázky a hypotézy. Metodologii zpracování práce 

postavil na využití kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumného postupu viz schéma 

2 Postup řešení dizertační práce, str. 47, kde je vidět logický postup zpracování práce v úzké 

součinnosti na teoretická východiska. Kvalitativní metody zahrnovaly zejména studium 

dokumentů, polo - strukturované rozhovory, analyzování materiálů a jejích vyhodnocování, jejž 

tvořily pilotní studii výzkumné části práce. Následně bylo provedeno dotazníkové šetření na 

základním souboru 38 podniků dle výše vymezené kategorie CZ_NACE, návratnost přesáhla 

50% (relevantních plně vyplněných dotazníků bylo 22). Pro zpracování dat byly využity 

vybrané statistické metody zejména deskriptivní statistiky, dále byla použitá shluková, 

korelační analýza, testy pro ověřování statistické závislosti a nezávislosti apod. Vymezení 

tématu, stanovení cílů, zdůvodnění aktuálnosti a popis metodologie je uveden v kapitolách 1- 

2 (34str.) 

Vysvětlením teoretických východisek se autor zabývá v kapitole 3 (49 str.), kde se 

zaměřuje především na vymezení klíčových pojmů dizertační práce a kritické zhodnocení 
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aktuálního poznání v oblasti přístupů k vymezení nových obchodních modelů v kontextu 

udržitelnosti.  Studiem množství odborných zdrojů postupně systematicky vymezil a vyjasnil 

chápání a vnímání pojmosloví “nový obchodní model se zřetelem na vytvářením mnohonásobní 

hodnoty pro zákazníka“. Pro zpracování využil 257 relevantních tuzemských i zahraničních 

zdrojů. Závěrem využil systémový přístup k tvorbě nových obchodních modelů na základě 

šablony univerzálního modelu CANVAS, jehož využitím bylo možné zpracování konceptů 

nových obchodních modelů.  

Výzkumná část práce je uvedená v kapitole 4 a 6 (50 str.), kde jsou přehledně a logicky 

vysvětleny a zpracovány výsledky analytické i návrhové části výzkumu. Metodicky správně a 

logicky jsou nejdříve uvedeny cíle výzkumné části, průběh a objekt výzkumů, výzkumné 

otázky, aplikace použitých metod a shrnutí výsledků dílčích etap výzkumu. V návrhové části 

představil majoritní (odvětvový model) obchodní model a minoritní obchodní model pro 

zkoumané vybrané odvětví, jenž zobrazuje ty nástroje a vlastnosti, které vznikají, resp. zanikají 

nebo jsou typické pouze pro malou část podniků daného odvětví. Následně zkoumané podniky 

porovnal prostřednictvím shlukové analýzy a vytvořil koncepty nových obchodních modelů se 

zřetelem na udržitelné vytváření hodnoty pro zákazníka v podnicích chemického průmyslu 

(kategorie CZ NACE 20.1.). V závěrech a návrzích (kapitola 5) prezentoval ověření 

statistických hypotéz, formuloval návrhy na inovace obchodních modelů se zřetelem na 

vytváření mnohonásobní hodnoty pro zákazníka, shrnul limity provedeného výzkumu a 

formuloval také podněty pro další výzkum. V poslední kapitole (6) prezentoval přínosy pro 

vědu a výzkum, praxi a pedagogiku. 

Autor svým řešením potvrzuje fundovanost v dané problematice, stanoveným rámcem 

a jeho logickým řešením naplňuje stanovené cíle. Jeho přístup ke studiu i k samotnému řešení 

práce byl proaktivní a jeho publikační činnost odráží vysokou angažovanost a zájem o 

problematiku. 

Publikační činnost autora práce vyhovuje nastaveným požadavkům, celkově obsahuje 

16 titulů, z toho 14 příspěvků na mezinárodních konferencích a workshopech, z toho 3 

příspěvky evidované v databázi WoS (a dalších pět čeká na hodnocení a přijetí sborníků do 

databáze), 2 články v časopisech evidovaných ve SCOPUSU (Entrepreneurship and 

Sustainability Issues a Scientific Papers of the Universty of Pardubice, Series D). Další 2 články 

byly poslány do mezinárodních vědeckých časopisů evidovaných ve SCOPUSu.  

Disertační práci lze svým zpracováním považovat za přínosnou pro teoretickou, 

praktickou i pedagogickou oblast. Grafická i formální úprava vyhovuje standardům, práci lze 
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vytknout pouze drobné překlepy a nedostatky v úpravě (např. Životopis, publikační činnost- 

neúplná, nestrukturovaná, neuvedené podíly, databáze apod.). 

Na základě posouzení všech aspektů zpracované disertační práce a výše uvedených 

názorů lze jednoznačně konstatovat, že cíle práce byly naplněny, a posuzovaná disertační práce 

a zejména konkrétní přínos autora je znatelný a je snadno odlišený od přejatých informací 

v práci použitých. 

 

Závěrečná doporučení školitele: 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 
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