
Oponentní posudek na disertační práci Ing.Petry Koudelkové    na 
téma „Inovační faktory ovliv ňující růst malých a středních 

podniků “ 
 

                  Problematika analýzy teorie a praxe řízení malých a středních podniků  patří 
nepochybně k velmi zajímavým, ale také   náročným  oblastem řešení, a to jak v oblasti 
teoretické, tak i praktické. Autorka výzkumem a výsledky formulovanými v disertační práci 
chce k řešení tohoto problému přispět. Je třeba uvést uvést, že disertační práce řeší velmi 
aktuální, a to  jak pro teorii i praxi potřebnou problematiku. 

     
             Předložená práce je vypracována v rozsahu 157 stran textové a tabulkové  
úpravy.Práce obsahuje 45  tabulek a 15 samostatných příloh. Autorka cituje závěry rozsáhlého 
souboru prací  autorů  v práci uvedených literárních zdrojů.Tato část práce je zpracována 
velmi kvalitně.  
 
             Struktura práce je autorkou členěna do následujících částí :  
 

� Úvod  
� Vymezení výzkumného problému a stanovení cílů disertační práce 
• Základní teoretické pojmy 
• Současný stav vědeckého poznání 
• Analýza postavení malých a středních  podniků v české republice a v Evropě 
• Metodologie zpracování disertační práce 
• Zpracování výzkumných dat 
• Metodická doporučení pro růst malých a středních podniků 
• Přínosy disertační práce 
• Závěr 
• Literatura 
• Ostatní části 

                                                                                                                                       
 
              Z uvedené struktury disertační práce  je patrné, že předložená práce má  
požadovanou strukturu a obsahuje všechny základní  části. Jejich vzájemné proporce považuje 
oponent za  vyvážené.  
 
Autorka v práci vytýčila dva hlavní cíle, a to: 
 

• vymezení působení inovací na růst malých a středních podniků v ČR se 
zaměřením na Jihomoravský kraj, 

• analýzu determinantů určující  vnitřní prostředí podniku. 
 
Dále se autorka zaměřila  na : 
 

• formulaci výzkumných otázek disertační práce, 
• konceptuální model a schéma výzkumu. 

 
V navazující části autorka vymezuje základní teoretické pojmy, ze kterých při zpracování 
disertace vychází a uvádí současný stav vědeckého poznání ve sledované oblasti. 



Je uvedena  analýza základních faktorů inovačních procesů v podniku s vymezením jejich 
vztahu zejména k životnímu cyklu podniku. 
V další části práce se autorka zabývá jednotlivými řády inovací  a  přístupy jednotlivých 
autorů. Navazující  část disertace je orientována na analýzu malého a středního podnikání 
v České republice  a v Evropě. 
Práce vyúsťuje  ve zpracování výzkumných dat a formulaci závěrů. 
 
       Pro naplnění náročného cíle  formulovala vhodnou metodiku, jíž chce daného cíle 
dosáhnout. Postup rozdělila na : 
 

• formulaci výzkumných metod, 
• zaměření výzkumu MSP. 

 
      Výzkum autorka orientovala jednotlivé okresy Jihomoravského kraje se   zaměřením na 
odvětví  uvedená v tabulce č. 6 na 75. straně. 
      
Na základě vlastního výzkumu autorka zformulovala pět hypotéz, které statisticky 
vyhodnotila. Jejich přehled je uveden v tabulce č, 45 na straně 134. Z těchto hypotéz byly 
potvrzeny 4 hypotézy a jedna hypotéza byla zamítnuta. 
 
     Oponent kladně hodnotí zpracování disertační práce a formulaci a ověření hypotéz, závěry 
autorky jsou zajímavé. 
     Na základě provedené analýzy formulovala autorka závěry a doporučení k jejich využití.  
 
          
Dotazy a  připomínky : 
 

• Na vymezení inovací nejsou ani v teorii, ani v praxi jednotné názory jednotlivých 
autorů a tato pojetí mají vliv při řešení aplikace rozhodování podnikového 
managementu  v praxi. 
Do jaké míry se promítají tato rozdílná praktická pojetí  do disertantkou   
formulovaných závěrů. 
 

• Analyzovaná oblast je pro disertatntku velmi náročná, neboť v praxi již v dané oblasti 
fungují určité modely, opírající se o dané přístupy a praktické požadavky a je velmi 
obtížné najít míru jejich optimálních dimenzí.  

 
• Kterou z analyzovaných oblastí malého a středního podnikání považuje autorka za 

stěžejní z hlediska budoucího postavení ČR ve světě? 
 
• Oblast analýzy lidských zdrojů má značně subjektivní charakter, a to i při snaze opírat 

se o vědecké metody. Dá se uvedený subjektivní charakter omezit? 
 

• Jaký vývoj v rozvoji inovačních procesů v podnikatelských  subjektech  předpokládá 
autorka v následujícím období?  
 

• Na straně 138 disertační práce autorka uvádí postup při správné motivaci 
zaměstnanců. 
Jak chápe autorka  základní zdroje motivace lidí z hlediska psychologického ? 

          



        K předložené disertační práci autorky Ing. Petry Koudelkové nemá oponent žádné 
zásadní připomínky, které by požadovaly hlubší metodické nebo obsahové změny 
v koncipování a vypracování disertační práce.  
        Předložená práce je autorkou vypracována systematicky, opírá se o vědecké metody 
analýzy zkoumané oblasti a má velmi dobrou odbornou úroveň. Je velmi náročná na analýzu 
datových souborů a formulování kauzálních vztahů. Závěry práce jsou využitelné jak 
v teoretických přístupech provádění jednotlivých analýz, tak i v praxi a ve výuce na vysokých 
školách. Práce navrhuje řešení, jejichž realizace může přispět ke zdokonalení zkoumané 
oblasti.   
         Výsledky zpracované autorkou v disertační práci byly získány a analyzovány na základě  
výzkumu autorky, která v disertační práci prokázala schopnost dobré práce s odbornou 
literaturou, a to zejména při aplikování citovaných poznatků do oblasti prováděného 
výzkumu. 
               
        Uvedená problematika patří a vždy bude patřit ke stěžejním oblastem podnikového 
managementu, na nichž především závisí stupeň úspěšnosti každé organizačně právní formy 
podnikatelského subjektu.  Jednotlivé podnikatelské subjekty se nachází a působí v určitém 
konkrétním prostředí managementu, které do značné míry limituje jeho všechny aktivity. Toto 
prostředí má výrazně dynamický charakter a stále více se do něj promítají nové fenomény 
rozvoje informačních technologií, působení globalizačních procesů v celosvětovém měřítku a 
rozvoj integračních procesů regionálního i širšího charakteru.  
 
 

 
        Závěr  :  Předložená disertační práce Ing. Petry Koudelkové splňuje všechny požadované 
náležitosti, a to jak po stránce odborné, tak i formální. K hlavním přínosům práce patří snaha 
autorky vnést do teoretických přístupů k analýze  inovačních faktorů malých a středních 
podniků systémový přístup. 
 
 Práce  má velmi dobrou odbornou úroveň a její závěry jsou prakticky dobře využitelné, a 
proto ji doporučuji k obhajobě před komisí pro obhajoby disertačních prací v oboru Řízení a 
ekonomika podniku na  FP VUT v Brně a po úspěšné obhajobě doporučuji, aby  jí byla   
udělena vědecká hodnost „Ph.D“. 
 
 
V Brně 20. 11. 2013  
 
 
 
  
 
                                                                      Prof. Ing. Emil Svoboda, CSc., 
                                                                      Ústav managementu PEF MZLU v Brně 
                                                                      e-mail: esvob@mendelu.cz 
                                                                                   


