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Aktuálnost tématu a zvolený postup řešení problematiky 

Obsahové zaměření dizertační práce Ing. Niny Bočkové vyplývá z řešené problematiky, pro 

jejíž zkoumání si autorka definovala následující hlavní cíl: „Vytvoření metodiky pro využívání 

dostupných nástrojů podpory vědy a výzkumu (VV) v podmínkách České republiky a její 

ověření ve vybraných podnicích“. Zvolené téma dizertační práce hodnotím jako vysoce 

aktuální, jelikož v České republice není k dispozici odpovídající množství empirických šetření 

k uvedené problematice. Navíc tomuto tématu je v zahraničí věnována poměrně zásadní 

pozornost jak v rovině teoretické, tak i praktické. 

Základní struktura dizertační práce je logická, jelikož jednotlivé kapitoly práce na sebe 

navazují a odpovídají zvolenému metodologickému přístupu. Pro naplnění hlavního cíle 

práce (kapitola 1) zpracovatelka zvolila jak sekundární, tak i primární metody sběru dat, což 

hodnotím jako vhodnou kombinaci. Metodologický postup autorka popsala způsobem 

odpovídajícím charakteru tohoto typu práce (kapitola 2.). Pro vymezení základních pojmů 

jako konkurence a konkurenceschopnost podniků a její měření, charakteristiku malých 

a středních podniků a popis přímé a nepřímé podpory VV autorka využila studium 

teoretických zdrojů, kdy provedla jejich analýzu a následnou syntézu dostupných poznatků 

s vlastními závěry (kapitola 3.). Jedinou nepřesnost spatřuji ve využívání pojmu VV, když se 

autorka taktéž zabývá inovacemi. Nebylo by přesnější používat pojem VV a inovace (VVaI)? 

Což zpracovatelka práce činí např. v úvodu kapitoly 4 a části 4.4.3. Prostřednictvím analýzy 

dosavadních výzkumů pak autorka vymezila zaměření aplikační části práce tak, aby navázala 

na již zjištěné poznatky. V rámci kvantitativního výzkumu byly pro fázi vyhodnocení dat 

využity zejména metody statistické analýzy a to odpovídajícím způsobem (kapitola 4.).  

Nosnou částí dizertační práce je návrh metodiky, která by byla využitelná podniky jako 

nástroj pro rozšíření využívání stávajícího typu podpor na financování VV (kapitola 5.). Na 

základě získávání informací od expertů s teoretickým i praktickým zaměřením Ing. Bočková 

zvolila pro zpracování metodiky fuzzy logiku. Autorkou navržená metodika je 

dekomponována do 5-ti kroků, jednoznačně popsána a také přehledně znázorněna na 

obrázku 5.2. Pouze u kroku 2 – vyhodnocení zdrojů, které jsou k dispozici a těch, které je 
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nezbytné v dalším kroku získat – bych předpokládala uvedení způsobu či postupu, jak toto 

posouzení podmínek pro zavedení VV v podniku realizovat. Proto zpracovatelku práce při 

obhajobě žádám o konkretizaci provedení kroku 2 ve všech oblastech (lidské a finanční 

zdroje, legislativní podpora). Autorka také v samostatných kapitolách uvádí diskuzi výsledků 

(kapitola 6.) a dále přínosy dizertační práce pro teorii a podnikovou i pedagogickou praxi 

(kapitola 7.). 

U jednotlivých podkapitol jsou uvedeny dílčí závěry, ve kterých autorka odpovídajícím 

způsobem sumarizuje podstatu jednotlivých částí. V závěru práce zpracovatelka jednoznačně 

a srozumitelně shrnuje zjištěné poznatky. Seznam literatury zahrnuje adekvátní množství 

relevantních zdrojů.  

Splnění cílů dizertační práce 

Hlavní cíl dizertační práce autorka dekomponovala na čtyři cíle dílčí. Jednotlivé dílčí cíle, 

kterých autorka beze zbytku dosáhla, poté zabezpečili dosažení hlavního cíle práce, který 

hodnotím jako splněný. Uchazečka přitom vycházela odpovídajícím způsobem jak ze zdrojů 

sekundárních – rešerše dosavadních teoretických zdrojů a výzkumů, tak i ze zdrojů 

primárních – dotazníkové šetření a odborná diskuze.  

Dosažené výsledky, jejich odborná úroveň a přínosy dizertační práce 

Hlavním výsledek dizertační práce a to návrh metodiky pro posouzení vhodnosti podání 

žádosti o podporu VV z veřejných prostředků byl pro úroveň dizertační práce zpracován a 

verifikován odpovídajícím způsobem.  

Autorka v dizertační práci popisuje přínosy ve třech oblastech – pro rozvoj teorie, pro praxi a 

pedagogický přínos. V tomto lze zcela souhlasit. Osobně hlavní přínos spatřuji ve zpracování 

a verifikaci návrhu pěti krokové metodiky, která je prakticky použitelná a  jednoduše 

modifikovatelná na základě jednotlivých výzev, které jsou vyhlašovány u  operačních 

programů pro VV. 

Formální náležitosti 

Grafická úprava práce je na standardní úrovni. Vzhledem k rozsahu práce, 174 stran, je 

možné občasné překlepy a nepřesnosti pominout, jelikož nemají zásadní vliv na uváděné 

informace.  Autorka se vyjadřuje odborně správně a srozumitelně. Argumentace autorky je 

jednoznačná a na odpovídající úrovni.  

Dotazy 

Mimo dvou výše uvedených dotazů požaduji zodpovězení následujícího: Existují nějaké 

základní předpoklady, které musí firma splňovat, aby mohla tuto autorkou navrženou 

metodiku používat?  

Závěr 

Zpracovatelka dizertační práce postupovala při řešení daného tématu vhodným 

metodologickým přístupem za využití odpovídajících metod vědecké práce. Stanovené cíle 




