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Autorka zpracovává velice zajímavé téma. V úvodu práce stručně vysvětluje vývoj 

sledované problematiky a šíři zkoumaného problému.  V úvodní kapitole je též 

vytýčen hlavní cíl disertační práce a autorka velmi stručně nastiňuje metodiku 

tvorby práce (samostatná kapitola věnovaná metodice je pak na straně 39), 

stanovuje výzkumné otázky a hypotézy (těmto se pak dále též věnuje v kap. 3.5) a 

závěrečnou subkapitolu věnuje struktuře disertační práce - tato kapitolka je v 

úvodu, z mého pohledu, zbytečná. 

V teoretické části práce je zpracováno poměrně velké množství převážně 

zahraničních zdrojů. Tato část práce je přehledně a logicky upořádána, tvoří 

ucelený kompilát aktuálních poznatků o řešené problematice.  Jedinou připomínku 

mám k rozsahu -  vzhledem k tomu, že jde o disertační práci, je otázkou, zda je 

rozsah 20 stran dostatečný.  

Třetí kapitola práce, věnující se metodice, je naopak poměrně rozsáhlá. Autorka 

v ní jde místy až příliš do nepodstatných detailů – např. str. 40, výčet zdrojů 

sekundárních dat (odborné časopisy, knihy, články z konferencí, atd. – toto je snad 

až zbytečné), taktéž popis strategie výzkumu je spíše pro diplomovou, než pro 

disertační práci. Některé teoretické přístupy mohly být zařazeny do teoretické 

části, nemusely být v metodice – zde se pak čtenář ztrácí a hůře se hledá, které 

metody tedy autorka vlastně pro zpracování své disertační práce použila.  

Zcela v souladu s cíli práce je těžištěm celé disertace čtvrtá kapitola s názvem 

„Výsledky a diskuse“.  Autorka nejprve prezentuje výstupy šetření mezi 74 

podniky, kdy se zaměřuje na využití nástrojů a technik strategického 

managementu a dále na povědomí o těchto nástrojích a technikách. Pomocí 

testování hypotéz studentka určuje pozitivní vztah mezi používáním strategických 
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nástrojů a technik a povědomím o těchto technikách. Zde se jen táži, zda toto 

nelze odvodit i pouhou dedukcí – pokud o technice nemám povědomí, těžko ji 

mohu ve firmě využívat.  

Dále je prostor věnován spokojenosti manažerů s užívanými nástroji a technikami 

strategického managementu. Autorka dává do souvislostí využívání jednotlivých 

nástrojů a technik strategického managementu a spokojenost s nimi. Tyto dva 

faktory jsou pak využity pro zařazení jednotlivých nástrojů a technik strategického 

managementu do zajímavé a přehledné matice  (Obrázek 15, str. 68).  V této 

souvislosti se opět ptám, zda bylo třeba testovat vztah mezi používáním nástrojů a 

technik a spokojenosti s nimi? Nevyplynulo by toto logicky? Nebudu přeci používat 

nástroj, se kterým nejsem spokojená  - naopak využívám ty techniky, se kterými 

spokojená jsem.  

Zajímavé jsou pak následující analýzy primárních dat, kdy autorka nahlíží na 

využívání nástrojů a technik strategického managementu z pohledu velikosti firmy 

(zde mám však obavu z velikosti vzorku respondentů – těžko zobecňovat např. pro 

10 firem střední velikosti, jež byly osloveny v prvním kole výzkumu). Závěrem je, 

že větší firmy využívají více manažerských nástrojů a technik, než malé, což jistě 

nikoho zásadně nepřekvapí.  

Celkově z této části práce plynou zajímavé závěry a studentka prezentuje zjištění, 

které techniky a nástroje strategického managementu jsou v podnicích nejvíce 

využívány. 

Na tyto závěry autorka dále navazuje druhým šetřením, kde zpracovává data od 

mnohem většího vzorku (230) respondentů. Bohužel zde není uvedeno, kolik 

dotazníků bylo rozesláno (jaká byla návratnost)  a jak byly oslovené podniky 

vybírány. Výsledkem je mimo jiné zjištění, že existuje rozdíl v používání technik a 

nástrojů strategického managementu mezi výrobními podniky a podniky 

poskytujícími služby. Oceňuji, že tyto výsledky studentka konfrontuje s jinými 

publikovanými studiemi na dané téma. 

Na zpracování dat byla využita též metoda analýzy základních (hlavních)  

komponent (PCA). Zde mne velmi pozitivně překvapilo, jak autorce vychází 
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výsledky PCA – jde téměř o „učebnicový příklad“ aplikace této metody. Studentka 

detailně analyzuje vztah mezi jednotlivými skupinami nástrojů a technik 

strategického managementu a ukazateli výkonu podniku.  Pomocí regresní analýzy 

pak  prokazuje pozitivní vliv využití nástrojů a technik strategického řízení na 

výkonnost podniků.  Jedním ze zajímavých přínosů této části práce je definice 4 

skupin ukazatelů, které umožní komplexní posouzení výkonu podniku – tyto 

komplexní indikátory nazvala autorka ukazatele „finanční výkonnosti“, ukazatele 

„konkurenční pozice“, ukazatele „orientace na zákazníky“ a ukazatele „organizační 

integrity“. 

V závěrečné části práce autorka shrnuje hlavní poznatky, definuje přínos své práce 

pro teorii a pro praxi a velmi stručně popisuje hlavní limity a omezení, jež mohly 

výsledky práce ovlivnit.  

I přes výše uvedené drobné připomínky disertační práci hodnotím jako celek 

pozitivně a konstatuji, že předložená disertační práce Anny Afoniny s názvem 

„Utilization of strategic management tools and techniques“ splňuje požadavky, 

které jsou kladeny na práce tohoto typu.  

Po úspěšné obhajobě proto  

doporučuji,  

aby 

Anně Afonině 

byl udělen vědecký titul Philosofiae Doctor, ve zkratce Ph.D. 

 

 

 

 

V Brně, dne 6.11. 2015      doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. 
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Při obhajobě disertační práce navrhuji následující náměty k diskusi: 

V rámci druhého šetření mezi podniky zpracovala studentka data z 230 podniků. 

Vzorek respondentů pak blíže charakterizuje pouze dle velikosti společnosti. 

Nebylo by na škodu doplnit další identifikační údaje, např. z jakých odvětví byli 

respondenti zastoupeni, neboť tato data má autorka jistě k dispozici (viz např. 

otázka č. 6, dotazník, str. 134 v přílohové části práce) a dále ze získaných dat 

identifikovat rozdíly ve využívání nástrojů a technik strategického managementu 

mezi podniky působícími v různých odvětvích národního hospodářství. (Jsou na 

tom s využíváním těchto nástrojů stejně podniky působící např. v zemědělství a 

podniky strojírenské?) 

V práci je též zmíněno (str. 75), že druhé šetření mezi podniky se zaměřovalo 

primárně na velké firmy. Znamená to tedy, že data z 35 malých podniků a 74 

podniků středních nebyla zpracována? Nebo to je třeba chápat tak, že při 

rozesílání dotazníků se autorka snažila dotazník poslat zejména velkým podnikům?  

A je možno vyvodit ze získaných dat i nějaké závěry týkající se MSP? Vždyť právě 

MSP tvoří více než 90% podnikatelských subjektů nejen v ČR, ale i v celé EU. Je 

možno pro malé a střední podniky určit, jaké nástroje strategického managementu 

využívají, které nevyužívají a proč?  

 

 

 


