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Autorka se ve své doktorské disertační práci (dále jen DDP) zaměřila na téma z oblasti 

výkonnosti podniku se zaměřením na ekonomické a sociální faktory v řízení podniků 

z odvětví informačních a komunikačních činností. 

 

Samotná DDP je členěna do osmi kapitol, devátou tvoří shrnutí. DDP je doplněna hutnými 

přílohami, což přidává práci na čtivosti a poukazuje na odborné zapálení autorky. 

 

V kapitole 1. Cíle a hypotézy disertační práce - autorka definovala cíl DDP a vysvětlila důvody, 

které ji vedly pro stanovení dílčích cílů DDP, dále definovala pracovní hypotézy, které jsou dle 

mého názoru korektně vystavěny, byť se domnívám, že hypotéza H1 je zbytečná.  

 

V kapitole 2. Metodologie zpracování dizertační práce – provádí autorky výčet metod, které 

použije při řešení vytýčeného cíle. Osobně považuji tuto kapitolu za velmi dobře 

zpracovanou, a to zejména s důrazem na exaktní metody, zejména matematicko-statistické. 

Osobně trochu postrádám, s ohledem na druh zpracovávaných dat, podkapitolku/zmínku o 

robustních metodách, které mohly patrně zvýšit transparentnost dosažených výsledků. Na 

druhou stranu je třeba otevřeně přiznat, že autorka práce využívá některé robustní ukazatele 

(např. mediány), avšak možná nepovažovala za nutné implicitně tyto robustní metody 

zmiňovat. 

 

V kapitole 3. Současný stav řešené problematiky jsou logicky a přehledně uspořádány 

poznatky z řešené problematiky. Pro mne až do přílišné hloubky je definován, patrně stěžejní 

pojem, výkonnost, však osobně bych očekával i bližší identifikaci/analýzu pojmu efektivnost, 

který se zde také vyskytuje, a myslím si, že by bylo dobré mu věnovat též pozornost. 

Nemalou část kapitoly tvoří poznatky z oblasti konceptů a modelů výkonnosti firmy, kde 

autorka prokázala erudici orientace v jednotlivých modelech, jejich klady a zápory.  

 



V kapitole 4. Informační a komunikační činnosti autorka vymezuje dané odvětví, které v 

podstatě vychází ze členění ČSU a to Registrované ekonomické subjekty ze sekce J (dle CZ-

NACE) – Informační a komunikační činnosti. Autorka uvádí relevantní ekonomické údaje 

daného odvětví, a přibližuje jej i z pohledu oborové analýzy. 

  

V kapitole 5. Primární výzkum zkoumané problematiky popisuje autorka vzorek podniků, ze 

kterého vyhází zjištěné údaje, návratnost, jakož i metody zpracování a vyhodnocení 

dotazníku. Stěžejním textem jsou výsledky primárního výzkumu, jenž jsou zpracovány 

nejenom popisnou statistikou, ale matematicko-statistickými metodami. V této části autorka 

prokazuje erudici ve využívání statistických metod a dle mého názoru správně komentuje 

dosažené výsledky. 

 

Kapitola 6. Model hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti je stěžejní 

kapitolou. Navržený model vychází z modelu Balanced Scorecard, respektive jej rozšiřuje o 

ukazatele ekonomické perspektivy, ukazatele perspektivy pracovního prostředí a ukazatele 

perspektivy místní komunity. Přínosem tohoto modelu by měla být vyváženosti mezi 

finančními a nefinančními indikátory. Je na zváženou jak korektně a transparentně navržený 

model „zpracovává“ nefinanční indikátory, které jsou přeci jen měkké povahy. Je však třeba 

ocenit úsilí autorky a um, se kterým tento model vystavěla. Určitě lze tento model využít 

právě k hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti podniků. 

V podkapitolce zhodnocení výsledků dle dosažených výsledků (s použitím dané modelu) jsou 

v tabulce 40.: Hodnocení podnikových výsledků podle faktoru ziskovosti, tj. s využitím 

navrženého modelu hodnocení ekonomických a sociálních faktorů seřazeni podniky podle 

faktoru ziskovosti a autorky píše „Rozdíl mezi prvním a druhým místem je relativně velký, kdy 

faktor ziskovosti druhého podniku je 35,47 %, opět ovlivněn vyšší ROE a ROA. Na dalších 

pozicích (cca do 9. místa) jsou výsledky velmi podobné. (str. 142)“ 

Tady jen poznámky, získané údaje mají ne Gaussovské rozložení dat, a možná by bylo vhodné 

raději používat kvartily, či kvintily. A dále si nejsem jistý, nakolik je vhodný u takto 

rozložených dat Spider graf (graf 18). 

 

Poslední kapitoly jsou tvořeny Diskuzí výsledků, Přínosy dizertační práce a Závěrem.  

 

Metodicky je práce správě vystavěna a autorka vhodně využívá vědeckých metod 

odpovídající cílům DDP. Struktura disertační DDP splňuje požadavky řešení zadaného 

tématu, jednotlivé části práce jsou vzájemně provázané a odpovídají metodice řešení DDP. 

Závěrem mohu konstatovat, že DDP má nadstandardní úroveň nejen u rozsahu a šíře záběru, 

ale i v samém obsahu a považuji ji za velmi zdařilou, zpracovanou podrobně v jednotlivých 

částech. Oceňuji skloubení ekonomických, matematicko-statistických metod a manažerských 

a poznatků v jeden homogenní celek.  

 



V průběhu obhajoby by měla autorka odpovědět následující dotazy: 

 

Jak Vaše metriky pozmění/naruší výpočet v jiné měně (např. USD, EUR) ? 

 

Jak se ztotožňujete s níže uvedeným tvrzením  

„Nadměrné soustředění se na ukazatele odvádí pozornost od skutečných strategických cílů, 

úspěch není skrytý v nejmodernějších metodách, ale převážně v umění tyto metody a 

nástroje využívat. (str. 41)“ 

 

Proč jste u tvorby modelu nepoužila EFQM, když je dnes nejpropracovanější (str.66) a proč 

právě Balance Score Card?  

 

 

Předkládaná disertační práce „Model hodnocení ekonomických a sociálních faktorů 

výkonnosti v řízení podnikatelských subjektů“ splňuje podmínky stanovené § 47 zákona č. 

111 Sb. o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998. Autorka prokázala schopnost samostatně 

vědecky pracovat a řešit odborné problémy.  Doporučuji proto práci k obhajobě a po 

úspěšné obhajobě navrhuji, aby byl Ing. Janě Hornungové udělen akademický titul doktor 

(Ph.D.). 

 

V Brně dne    1. 4. 2014 

 

       Doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 


