
Oponentský posudek  

na disertační práci Mgr. Ing. Martiny Duškové 
Model hodnocení přínosu moderních technologií ve vztahu k udržitelnosti 

podniku 
 

 

a) Aktuálnost tématu disertační práce 

Disertační práce „Model hodnocení přínosu moderních technologií ve vztahu k udržitelnosti 
podniku“ je zaměřena na problematiku vysoce aktuální. Řeší téma, které je významné pro 
hodnocení výkonnosti a inovativnosti podniků. 

b) Splnění stanoveného cíle 

Předložená disertační práce si kladla za cíl navrhnout model hodnocení přínosu klíčových 
technologií KETs ve vztahu k udržitelnosti podniku. Základním předpokladem pro splnění cíle 
bylo definovat strukturu ukazatelů relevantních pro klíčové technologie KETs v oblastech 
environmentální, sociální, ekonomické a technologické a formulování teoretického modelu. 

Cíl práce lze považovat za splněný i z pohledu vhodného použití vědeckých metod. 

c) Postup řešení problému, a výsledky disertační práce 

Předložená disertační práce obsahuje 140 stran bez příloh a tabulek. Práce je rozdělená do 
jedenácti kapitol. V první a druhé kapitole jsou formulovány cíle práce a teoretická východiska 
práce. V této kapitole si autorka stanovila dílčí cíle a hypotézy.  

Ve třetí kapitole na základě rozsáhlé literární rešerše (319 zdrojů) autorka identifikovala 
strukturu ukazatelů výkonnosti podniku a formulovala teoretický model. Čtvrtá kapitola se 
zabývá analýzou současného stavu odvětví.  

Kapitola pátá se autorka věnuje metodice zpracování dizertační práce. Navržené metody a 
postupy jsou adekvátní pro zpracování dané problematiky vzhledem ke stanoveným cílům. 

Šestá kapitola je věnována předvýzkumu a identifikaci ukazatelů výkonnosti. Předvýzkum 
provedla autorka na vybraném vzorku českých podniků zpracovatelského průmyslu formou 
dotazníkového šetření. Výsledkem předvýzkumu autorka navrhla model hodnocení 
implementace KETs pro podniky. Sedmá kapitola se zabývá výzkumem a ověřováním hypotéz, 
které byly potvrzeny nebo vyvráceny inovovaným dotazníkovým šetřením v rámci výzkumu. 

V osmé kapitole autorka aplikuje a verifikuje model, který byl oceněn zástupci podniku. Devátá 
kapitola se věnuje diskuzi a limitaci výzkumu. 

d) Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

Disertační práce obohacuje teorii a obsahuje výsledky bezprostředně použitelné v praxi.  

e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

K formální stránce práce stejně jako k jazykové úrovni nemám zásadní připomínky. Formální 
úprava disertační práce respektuje obsahovou logiku disertační práce a podle mého názoru 
požadavkům kladeným na disertační práci odpovídá. 

f) Otázky pro autorku při obhajobě práce 

V rámci rozpravy by doktorandka mohla vysvětlit následující otázku: 

Může navrhovaný model přinést i negativní efekty nebo rizika? 



Závěr: 

Předložená disertační práce se zabývá aktuálním tématem a přináší ucelený pohled na uvedenou 
problematiku. Cíle, které byly vytýčeny v úvodu práce, byly splněny. Je potřebné ocenit snahu 
autorky o komplexní přístup ke zpracování tématu. 

Disertační práce, která byla předložená k oponentuře, odpovídá požadavkům kladeným na 

její zpracování a doporučuji ji k obhajobě. Po úspěšné obhajobě doporučuji udělit titul Ph.D. 

 

Ve Zlíně dne 30. 9. 2019       

 
doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. 

Oponentka disertační práce 


