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     Dizertační práce je zaměřená na návrh způsobu měření environmentální, sociální, 
ekonomické a corporate governance výkonnost podniku.  
   

� Aktuálnost tématu disertační práce 

Předložená doktorská dizertační práce se zabývá velmi obsáhlou a aktuální problematikou, 
návrhem způsobu měření environmentální, sociální, ekonomické a corporate governance 
výkonnost podniku. Pro analýzu je využito statistických nástrojů nad daty získanými 
z dotazníkového šetření. Důležitost řešené problematiky spočívá v tom, že uvedený 
způsob měření je komplexní, zahrnující nejenom ekonomickou, ale i sociální a 
environmentální výkonnost podniku. Navržené měření umožní zjistit podniku, jak je na 
tom z hlediska měřené výkonnosti, popř. provést případné srovnání s ostatními podniky. 
V dnešní krizové době a vysoce konkurenčním prostředí se jeví tato metodika velmi 
vhodnou. 

 
� Splnění cílů disertační práce 

Primárním cílem dizertační práce je návrh způsobu měření environmentální, sociální, 
ekonomické a corporate governance výkonnost podniku. Způsob zpracování dizertace, 
vyjádřený v jejím obsahu, je vhodně členěn do šesti kapitol a několika podkapitol včetně 
úvodu, stručného závěrečného zhodnocení a literatury. Práce obsahuje náležitosti 
doktorské disertační práce. Základ je zaměřen na metody statistického zpracování. 
Statistické matematické prostředky jsou použity adekvátně a tvořivě. Lze říci, že hlavní cíl 
- navrhnout a verifikovat model měření celkové výkonnosti podniku integrující 
environmentální, sociální, ekonomickou a corporate governance výkonnost podniku ve 
vybraném odvětví CZ – NACE, byl splněn.  
 
� Postup řešení problému, výsledky a přínos dizertační práce  
Práce je rozdělená do šesti kapitol s členěním na podkapitoly, úvodem a závěrem. První 
kapitola definuje cíle a východiska disertační práce. Druhá kapitola analyzuje současný 
stav poznání uvedené problematiky. Třetí kapitola popisuje použité metody při zpracování 
dizertační práce. Čtvrtá obsáhlá kapitola se zabývá návrhem agregovaného indikátoru, tj. 
určení klíčových indikátorů podnikové výkonnosti, jejich redukcí prostřednictvím 
korelační a faktorové analýzy, konstrukcí klíčových indikátorů a jejich agregací v jeden 
indikátor. Je uvedena aplikace navrhovaného měření na reálných datech. Závěr shrnuje 
dosažené výsledky dizertační práce. Jsou uvedeny literární zdroje.  
 
Výsledky dizertační práce jsou uvedeny ve formě vzorců, jejich verifikace a návrhu 
způsobu měření. Přínos práce spočívá v návrhu způsobu měření environmentální, sociální, 
ekonomické a corporate governance výkonnost podniku. 



  
� Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru  

Současný způsob měření environmentální, sociální, ekonomické a corporate 
governance výkonnost podniku lze hodnotit jako nedostatečné z důvodu, že se tak děje 
pouze částečně. Z hlediska vědního oboru došlo v práci ke konstrukci klíčových 
indikátorů podnikové výkonnosti a k agregaci v jeden souhrnný index. Obtížný je 
způsob tvorby metody měření z hlediska multidimenzionálních a dynamických 
vstupních veličin ovlivňovaných nejrůznějšími vnitřními a vnějšími vlivy prostředí 
podniku. Vytvoření metodiky měření za těchto uvedených podmínek s využitím teorie 
statistiky považuji za přínos pro rozvoj vědního oboru a spatřuji v ní i význam pro 
praxi. 

 
� Formální úprava dizertační práce 

Po formální stránce je dizertační práce zpracovaná na velmi dobré úrovni a vyhovuje 
úpravám kladeným na doktorské disertační práce.    

 
� Připomínky 

Bylo by vhodné verifikovat vzorce na více firmách. Práce obsahuje několik překlepů.  
 
 

� Otázky: 
1. Zhodnoťte obtížnost výpočtu agregovaného indexu z hlediska dostupnosti vstupních 

dat. 

2. Uvažujete o použití agregovaného indexu, jako o dynamickém. Jak často by probíhal 
výpočet v rámci roku? 
  

� Závěr posudku 

       Práce je napsaná na dobré odborné a vědecké úrovni. Doktorand v práci prokazuje 
zvládnutí vědecké formy práce a schopnost samostatně tvořivě vědecky pracovat. 
 
       Na základě výše uvedeného hodnocení a skutečnosti, že předložená dizertační práce 
„M ěření environmentální, sociální, ekonomické a corporate governance výkonnost podniku“ 
přináší nové poznatky pro rozvoj vědního odboru formou konkretizace měření a možnosti 
realizace v praxi  
 
 

doporučuji  
 
 
 
disertační práci k obhajobě a po úspěšném obhájení udělit Ing. Marie Pavlákové Dočekalové 
titul Ph.D. 
 
 
V Brně, dne 6. 10. 2014 
 
        prof. Ing. Petr Dostál, CSc. 
             oponent 


