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Oponentský posudok 

na dizertačnú prácu Ing. Petry Koudelkovej  

„Inova ční faktory ovplivňující růst malých a středních podniků“ 

 

 

Oponent:  

Doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.  

Ekonomická univerzita, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikovohospodárska, 

Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava, Slovenská republika 

 

Predložený posudok bol spracovaný na základe menovacieho dekrétu dekana Fakulty 

podnikatelskej VUT Brno doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapu, Ph.D. č. 067/VaV/2013 zo dňa 

30.10.2013. 

Dizertačná práca Ing. Petry Koudelkovej „Inovační faktory ovplivňující růst malých a 

středních podniků“ je spracovaná okrem príloh na 156 stranách, obsahuje 15 príloh a je veľmi 

podrobne rozčlenená – okrem úvodu, až na osem kapitol okrem úvodu, záveru, použitej 

literatúry a príloh. Štruktúra práce je v súlade s požiadavkami kladenými na dizertačnú prácu, 

členenie do kapitol a podkapitol je systematicky usporiadané a logicky spracované.  

V úvode je zdôvodnené spracovanie predloženej dizertačnej práce.  

Prvá kapitola “Vymezení výzkumného problému a stanovení cílů disertační práce“ 

jasne definuje, čo bude predmetom riešenia dizertačnej práce, aké výskumné otázky budú 

riešené a aké hypotézy budú verifikované.  

 Druhá kapitola „Základní teoretické pojmy“ je veľmi stručná, ale výstižná. Dizertantka 

preukázala schopnosť vymedziť definície ďalej používaných kategórií. 

 V tretej kapitole je spracovaný „Súčasný stav vedeckého poznania“. Dôkladne sú 

prepracované jednotlivé prístupy k malým a stredným podnikom a osobitne poznatky z oblasti 

inovácií. Oceňujem tu uvedené aj kritické zhrnutie stavu vedeckého poznania.  

Štvrtá kapitola „Analýza postavení MSP v České republice a v Evropě“  systematicky 

objasňuje postavenie MSP v ČR a v Európe. Z rozborov vyvodila aj vlastné závery.  

 V piatej časti „Metodologie zpracování disertační práce“ je uvedená postupne 

metodológia spracovania záverečnej práce.  

Dôležitá je šiesta kapitola „Zpracování výzkumných dat“, v ktorej je dôkladne 

spracovaná oblasť všetkých výsledkov predvýskumu, výskumu, ich súhrn a súčasne sú 

uvedené aj limity a podnety pre ďalší výskum. Oceňujem spracovanie množstva údajov, 
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 snahu o ich maximálnu objektivitu a vyváženosť informácií z pozitívneho i negatívneho 

hľadiska.  

 V siedmej kapitole „Metodická doporučení pro růst  malých a středních podniků“ sú 

zhrnuté do štyroch častí hlavné odporúčania, ktoré boli výsledkom primárneho aj 

sekundárneho výskumu. 

V ôsmej časti sú „Prínosy dizeratačnej práce“, pričom sú prehľadne usporiadané do 

 troch podkapitol. 

V „Závere“ sú zhrnuté výsledky dizertačnej práce. 

Zaujímavé sú  prílohy, ktoré dokresľujú celkový prehľad o ďalšej práci doktorandky, 

podkladoch, dotazníkoch a pod. Súčasťou je samotný plný text dotazníka, pre 

majiteľov/riaditeľov, zamestnancov.  

Oceňujem aj prílohu č. 14, a to obsažný zoznam publikovaných výstupov Ing. Petry 

Koudelkovej.  

 

 

Hodnotenie dizertačnej práce: 

a) aktuálnosť zvolenej témy: 

Zvolená téma Ing. Petry Koudelkovej „Inovační faktory ovplivňující růst malých a 

středních podniků“ je v súčasnosti v ČR veľmi potrebná, lebo veľa podnikov v období 

finančnej krízy problém inovácií nerieši, čím si výrazne znižuje konkurencieschopnosť a 

postavenie na trhu. Problematika dizertačnej práce – skúmanie inovácií v malých 

a stredných podnikoch je aktuálna, lebo odborná literatúra sa viac venuje jednak inováciam 

vo veľkých podnikoch, jednak inováciam podľa odvetví, ale menej sa venuje ich skúmaniu 

v rámci MSP.   Preto vítam spracovanie uvedenej témy s aplikáciou na región a na menšie 

podniky. 

 

b) splnenie cieľov dizertačnej práce 

Ing. Petra Koudelková formulovala dva  hlavné ciele, tieto ďalej systematicky plnila 

prostredníctvom ďalších dielčich – čiastkových cieľov. Na základe poznatkov z odbornej 

literatúry formulovala až päť výskumných otázok a na tie zase nadväzovali hypotézy. 

Ciele boli plnené postupne a systematicky, k čomu určite dopomohli: precízne spracovaný 

konceptuálny model a konceptuálna schéma. Podľa týchto modelov veľmi dôsledne 

spracovala najprv súčasný stav teoretických poznatkov a vedeckého poznania, potom 
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prešla k samotnej analýze postavenia malých a stredných podnikov Európe, v Českej 

republike všeobecne a v Juhomoravskom kraji osobitne. 

 

c) zvolené postupy riešenia problémov a výsledky dizertačnej práce 

Ing. Petra Koudelková správne použila v práci viaceré metódy skúmania, čo kládlo na ňu 

primerané nároky. Jednalo sa jednak o všeobecné výskumné metódy ako logické metódy, 

analýza – syntéza, indukcia – dedukcia, jednak metódy získavania dát – najmä 

dotazníková metóda, rozhovory, prípadové štúdie. Pri spracovaní využila štandardné 

štatistické metódy. Oceňujem využitie programu IBM SPSS Statistics. Primerané bolo 

zdôvodnenie reprezentatívnosti výberovej vzorky 321 malých a stredných podnikov 

Juhomoravského kraja, množstvo výpočtov, ich komentáre a overovanie (resp. 

zamietnutie) piatich hypotéz. Zvolené metódy boli optimálne a postupy riešenia správne. 

Výsledky dizertačnej práce sú preukazné. 

 

d) prínos pre prax a pre ďalší rozvoj vedného odboru 

Praktické prínosy sú predovšetkým: 

•••• Charakteristika chovania podnikateľov pri tvorbe inovácií vo vzťahu k rastu malých 

a stredných podnikov 

•••• Nové informácie o procese tvorby úspešných inovácií 

Teoretické prínosy sú zhrnuté vo viacerých  bodoch, pričom osobne vysoko pozitívne 

hodnotím predovšetkým: 

•••• Prehľadnú analýzu zahraničnej a českej literatúry o  malých a stredných podnikoch, 

uplatnenia  inovácií v MSP  

•••• Komplexný pohľad na problematiku rastu MSP zo strany podnikateľa aj zamestnanca.  

Oceňujem najmä sformulovanie metodických odporúčaní a návrhov pre riadenie 

inovácií v malých a stredných podnikoch. 

Nezanedbateľným prínosom je aj možnosť implementácie poznatkov uvedených 

v dizertačnej práci do pedagogického procesu až do troch predmetov, a to: Drobné 

podnikání, Založení a řízení podniku, Inovace v podniku.  

 

e) formálna úprava 

Dizertačná práca je na požadovanej úrovni. Osobitne oceňujem spracovanie až 45 

tabuliek, ako aj viacero grafov, ktoré svedčia o množstve vykonanej práce doktorandky. 
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Za pozitívum či negatívum možno označiť to, že niektoré kapitoly, napríklad druhá, 

siedma, ôsma kapitola boli síce krátke, ale neznižuje to význam práce ako celku, naopak  

zvyšuje to prehľadnosť celej dizertačnej práce. 

 

K práci nemám závažné pripomienky, ale mám tieto otázky, na ktoré prosím odpovedať 

v rámci diskusie: 

1. Na str. 68 na obr. 9 je uvedený vývoj počtu MSP v ČR od roku 2001 do roku 2011. 

Je zaujímavé, že v SR počet právnických osôb – kapitálových spoločností, hlavne 

s.r.o. stúpal aj po roku 2009. Prečo v ČR od roku 2011 počet založených 

kapitálových  spoločností klesol ? 

2. Na str. 115 v tab. 23 sú uvedené zamestnancami požadované stimuly - motivačné 

nástroje. Zistili ste, prečo až 202 respondentov z 322 neodpovedalo na uvedenú 

nepovinnú otázku ? 

3. Na str. 131 v ods. 3 uvádzate, že „...čím nižší stupeň vzdelania, tým úspešnejšie 

a ziskovejšie boli inovácie.“ Ako si vysvetľujete túto skutočnosť ? 

 

Návrh na udelenie akademického  titulu Philosphiae doctor   

Dizertačnú prácu Ing. Petry Koudelkovej „Inovační faktory ovplivňující růst malých a 

středních podniků“ hodnotím ako celok pozitívne. Práca spĺňa požiadavky kladené na 

dizertačnú prácu. 

 
Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce odporúčam  udeliť Ing. Petre Koudelkovej 

akademický titul Philosphiae doctor – Ph.D. 

 

 

 

Bratislava, dňa 24.11.2013                                                      Doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.

                


