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Posouzení disertační práce je orientováno zejména na zhodnocení významu disertační práce 

pro obor, dále vyjádření k postupu řešení daného problému, použitým metodám a splnění 

vytčeného cíle. Dále bude hodnocena formální a jazyková úroveň práce a také logický rámec, 

v němž je zpracována daná problematika. 

 

Aktuálnost tématu dizertační práce 

V důsledku globalizace trhů se průmyslový trh stává stále komplexnějším procesem, který 

vyžaduje stále nové nástroje také v oblasti marketingu. Podniky hledají stále nové možnosti 

pro inovace, stále více jsou závislé na kontrole nehmotného majetku. Tato kontrola není 

možná bez toho, aby tyto abstraktní prvky byly převedeny do odpovídajícího finančního 

vyjádření. Dalším problémem je to, že podniky často opomíjejí měření výkonnosti na 

zákaznických trzích, přitom jsou tyto podniky často mnohem citlivější na změny v objemech 

prodeje než je tomu u podniků operujících na spotřebitelských trzích. 

Problematika efektivnosti marketingových činností je v současné době velmi aktuálním 

tématem, dizertační práce se podrobně zabývá mapováním a hodnocením marketingových 

činností v oblasti strojírenského průmyslu. V tomto prostředí je měření efektivnosti 

marketingových nástrojů a postupů jedním ze základních předpokladů úspěchu splnění 

strategických marketingových cílů v návaznosti na podnikovou strategii. 

 

Postup zpracování tématiky 

V úvodní části práce autor velmi vhodně nastínil konceptuální schéma zpracování výzkumu, 

které představuje jednotlivé kroky dizertační práce.   

 Rešeršní část práce je věnována představení základních pojmů spojených s tématem práce, 

jako jsou výkonnost, efektivnost, metrika a další. Podrobněji jsou rozpracovány možné 

systémy výkonnosti, kde se autor vhodně zaměřil na tyto metody: 



- Balanced Scorecard 

-  Model Excelence EFQM 

- ISO 9001: 2008 

-  Model Six sigma 

-  Výkonnostní hranol 

- Klíčové indikátory výkonnosti (Key Performance Indicators). 

 

Výzkum začíná analýzou sekundárních z oblasti výkonnosti, marketingu  a  průmyslového 

prostředí a poté pokračuje výzkumem primárním. V tomto výzkumu je nejprve představena 

pilotní studie, která je založena na třech typech předvýzkumných technik: na případové studii, 

strukturovaném rozhovoru a analýze materiálů. Poté autor pokračuje dotazníkových šetřením, 

na základě jejichž analýzy byly sestaveny závěry a doporučení.  

 

 Cíl práce a použité metody 

Cílem dizertační práce bylo vytvoření metodiky výběru metrik pro měření marketingových 

činností podniků ve strojírenském odvětví. Tento hlavní cíl byl dekomponován na několik 

dílčích cílů: 

- Ověřit vliv velikosti podniku na měření efektivnosti a výběr metrik. 

- Ověřit, zda podniky se zahraniční majetkovou účastí vytváří a aplikují marketingové 

činnosti vlastními silami. 

-  Identifikovat a verifikovat relevantní klíčové metriky ve strojírenských podnicích. 

Cíle byly rozpracovány v rámci výzkumných otázek a hypotéz dizertační práce.  

V oblasti metodologie je základem sestavení a provedení procesu výzkumu, autor vhodně 

využil jak kvantitativních, tak kvalitativních metod výzkumu. V průběhu celého výzkumu 

byly aplikovány logické metody, které obsahují tzv. párové metody (např. dedukce-indukce, 

analýza-syntéze, abstrakce-konkretizace. Dalšími vhodně použitými metodami byly rozhovor, 

případová studie, dotazníkové šetření a statistické metody (např. shluková analýza, faktorová 

analýza, Pearsonův test, apod.) 

Poté autor stanovil základní vzorek sledovaných podniků, které byly rozčleněny podle 

velikosti a podle struktury CZ-NACE.   

Cíl práce je tedy možno komplexně považovat za splněný, a to i z pohledu vhodného 

použití vědeckých metod, které autor použil rozhovor, případová studie, dotazníkové šetření a 

statistické metody (např. shluková analýza, faktorová analýza, Pearsonův test, apod.)  



Práce je zpracována přehledně, má jasný logický rámec; formální úprava i jazyková 

úroveň práce je na velmi dobré úrovni; je doplněna množstvím tabulek, obrázků a grafů. 

Výsledné posouzení disertační práce 

� obsahové zaměření se jeví jako velmi aktuální,  

� svým rozsahem je práce až příliš rozsáhlá ke zvolenému obsahovému zaměření a 

vymezeným cílům, což však práci neoslabuje, 

� vymezený globální cíl i dílčí cíle lze považovat za splněný, 

� práce prohlubuje poznatky o zkoumané problematice, jak v rovině teoretické, tak i 

aplikační a didaktické, má značný význam pro podnikatelskou sféru, a sice návrhy 

metrik pro zjišťování efektivnosti marketingových činností; nové poznatky, které 

přináší lze využít také v pedagogické oblasti, 

� zvolené metodologické postupy se jeví jako přiměřené k dosažení vymezených cílů, 

� práce i publikační činnost svědčí o odborné fundovanosti autora, 

� připomínky k práci jsou formulovány jako dotazy, resp. otázky do diskuze. 

1. Na str. 145 uvádíte, že vámi provedená identifikace relevantních metrik, je obecně 

využitelná ve všech typech průmyslových podniků. Na čem stavíte toto tvrzení, 

jestliže cílem vaší práce bylo „vytvoření metodiky výběru metrik pro měření 

marketingových činností podniků ve strojírenském odvětví“ a tomuto cíli odpovídá 

také obsah dizertační práce? 

2. Hypotéza 1 zkoumá, zda „Efektivnost marketingových činností je/není závislá na 

oboru činnosti“. Výsledkem je tvrzení, že je závislá na oboru činnosti, přičemž autor 

zkoumal pouze tři skupiny 28, 29 a 30 klasifikace CZ-NACE. Nebylo by vhodné 

(z důvodu vyšší vypovídající schopnosti) zařadit do výzkumu respondenty i 

z některých dalších skupin klasifikace CZ-NACE? 

3. Uvažuje autor o využití navrženého modelu mimo oblast strojírenství v ČR, resp. 

v rámci dalších států Evropské unie? 

 

 

 

 



Závěrem lze konstatovat, že předložená dizertační práce je nesporným přínosem k dané 

problematice tak, jak to vyplývá z předchozích části tohoto oponentního posudku. Autor 

využil velmi bohatou domácí i zahraniční literaturu a mnoho jiných pramenů, které obohacují 

rozsah práce o nejnovější poznatky k problematice efektivnosti marketingových aktivit 

v průmyslových podnicích v České republice.  

 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném vykonání 

doporučuji ud ělit Ing. Františku Milichovskému, Dis.  titul Ph.D.  

 

 

V Pardubicích, dne 28.3. 2014 

 

 

                                                                                      doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. 

 

 

 


