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Název dizertační práce  
Utilization of Strategic Management Tools and Techniques 
 
Úvod 
 Dizertační práce se zabývá aplikací strategických manažerských nástrojů a technik v podmínkách české 
manažerské praxe. Práce je vyústěním sedmileté systematické orientace autorky na problematiku strategického 
řízení a aplikace manažerských metod. Vzhledem k národnosti autorky byla práce předložena v anglickém 
jazyce. 
 
Zhodnocení aktuálnosti tématu dizertační práce 
 Intenzivní konkurenční prostředí vyžaduje aplikaci strategických manažerských nástrojů, které může 
posílit konkurenceschopnost společnosti. Tomuto tématu se věnuje i akademická sféra. V databázi Science 
Direct lze nalézt přes 20 000 článků věnovaných problematice využití strategických manažerských nástrojů a 
technik, z toho 3 000 za poslední dva roky a počet článků se rapidně zvyšuje. Z tohoto pohledu lze vnímat výběr 
tématu dizertační práce za aktuální. 
  
Zhodnocení splnění stanoveného cílů stanovených v dizertační práci  

Cíle dizertační práce jsou prezentovány v kap. 1.2 na str. 14. Autorka definovala šest cílů týkající se 
teoretické části a osm cílů reflektující praktickou část.  Kvantita cílů prozrazuje ambicióznost autorky studovat 
problém v celé své šíři. Je však otázkou, zda je možné důsledně naplnit všechny stanovené cíle. Charakteru práce 
by jistě prospělo omezení počtu cílů a jejich hierarchizace na ústřední cíl (nebo cíle) a cíle dílčí. Například cíl „to 
investigate the relation between strategic management tools and techniques“ by se mohl stát ústředním 
teoretickým cílem. Doktorandka lépe naplnila cíle praktické než teoretické. Pomocí primárních šetření a 
statistického testování dat prokázala platnost vztahů mezi zpravidla párem proměnných. 

 
Vyjádření k postupu řešení problému  

Práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola přináší zdůvodnění a motivaci pro zvolené téma dizertační 
práce. Důvody obsažené na str. 13 mohly být lépe rozvedeny a případně podloženy číselnými údaji. Úvod 
obsahuje i specifikaci cílů, popis výzkumné metodologie a formulaci výzkumných otázek a hypotéz, které se 
týkají především naplnění praktických cílů. Úvodní kapitola je zpracována přehledně a umožňuje pochopit 
způsob zkoumaného tématu.  

 
Přehled současného stavu řešené problematiky přináší druhé kapitola, která má název Literature review. 

Autorka zde nejprve sumarizuje strategické manažerské nástroje a techniky, poté se zabývá jejich využitím a 
spokojeností s jejich aplikací. Pozornost je rovněž vztahu mezi aplikací strategických manažerských nástrojů a 
výkonem organizace. Z obsahu je patrné, že se jedná o systematický přístup ke studiu literatury. Autorka využila 
pro zpracování 80 zdrojů především z periodik jako Strategic Management Journal, International Journal of 
Management and Business, International Journal of Management a Strategic Change Journal.  Cenná je tabulka 
2, která představuje nejčastější zmiňované manažerské nástroje ve zkoumaných studiích. Systematickému 
přehledu literatury by napomohlo zpracování podobných schémat i pro prezentaci nejčastěji používaných metod 
a vztahu mezi aplikací manažerských metod a výkonem organizace. 

 
Třetí kapitola je věnována popisu výzkumné metodologie. Úvodní schéma z obrázku 4 je prezentováno 

obecně bez ohledu na skutečnost, že byla realizována dvě primární šetření. Ze schématu tak není zřejmé, jakou 
výběrovou technikou a jakým způsobem shromažďování dat byla vedena jednotlivá šetření. Sestavení 
výzkumného přístupu (research design) odpovídá stanoveným cílům. Formulace výzkumných otázek a z nich 
odvozených hypotéz je řádně podložena literárními zdroji. Problematickým se tak jeví pouze tvorba výběrového 
souboru u obou šetření. U prvního šetření se jednalo podle autorky o metodu vhodného úsudku. Metoda je 
identifikována správně, nevhodným se však jeví struktura výběrového souboru. Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o frekventanty programu MBA organizovaného Podnikatelskou fakultou VUT Brno, mohla být znalost 
manažerských nástrojů a technik ovlivněna absolvováním jednotlivých modulů. U druhého šetření doktorandka 
tvrdí, že se jednalo o tvorbu výběrového souboru prostřednictvím stratifikovaného náhodného výběru. To je však 
v rozporu s metodou shromažďování dat, kdy se jednalo o e-mailové šetření. To by svědčilo spíše pro 
nepravděpodobnostní techniku tvorby výběrového souboru. V případě druhého šetření rovněž chybí zmínka o 
míře návratnosti dotazníků. 
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Vyjádření k výsledkům dizertační práce 
 Výsledky dizertační práce jsou prezentovány ve čtvrté kapitole. Doktorandka rozdělila kapitolu na dvě 
subkapitoly podle typu šetření. V první subkapitole autorka ukazuje v tab. 7 využití jednotlivých strategických 
manažerských metod a technik. Výsledky ihned konfrontuje s publikovanými zdroji. Doktorandka rovněž 
zkoumá znalost manažerských metod a spokojenost s nimi a vztahy mezi proměnnými statisticky testuje. Cenná 
je především poziční mapa podle míry využití manažerské metody a spokojenosti s touto metodou (viz obrázek 
15). Rovněž je statisticky analyzován vliv velikosti organizace na používání manažerských technik. V této části 
analýzy se vyskytují drobné nepřesnosti. V tab. 7 s ohledem na český dotazník, který je zveřejněn v příloze, patří 
místo varianty „frequently“ spíše „occasionally“. Stejně tak v obrázku 13 by místo varianty „do not know“ spíše 
patřilo „without knowledge“. Varianta nevím (do not know) se v dotaznících spíše používá pro situace, kdy se 
respondent nedokáže rozhodnout, jak odpovědět. Tyto nedostatky lze však přičíst skutečnosti, že doktorandka 
není rodilou mluvčí.  
 Druhé šetření rozvíjí výsledky šetření prvního. Nejprve bylo zjištěno využití strategických 
manažerských nástrojů a technik a otestovány rozdíly podle sektorů (výroba služby). Vzhledem k tomu, že 
nebyly prokázány statistické rozdíly, mohla se doktorandka pokusit vzhledem k vlastnictví dat o jiný úhel 
pohledu. Například zkoumat rozdíly podle struktury - primární sektor, sekundární sektor nebo terciární sektor. 
Případně se podívat na rozdíly v aplikaci metod podle toho, zda se jedná o veřejný nebo soukromý sektor.   

Autorka také aplikovala metodu faktorové analýzy pro redukci pozorovaných proměnných výkonu 
organizace. Redukce faktorů i statistické testování analýzy byla aplikována správným způsobem. Není ovšem 
zřejmé, jak autorka dospěla k použití 14 faktorů (viz str. 82), když v dotazníku v příloze E je v otázkách 8 a 10 
prezentováno 19 atributů. Jakým způsobem doktorandka vybírala faktory jako vstupní proměnné pro analýzu? 
Byla například vybrána spokojenost zákazníků z otázky 8 nebo růst spokojenosti zákazníků z otázky 10? Je 
vůbec vhodné kombinovat faktory ze dvou otázek, které používají rozdílnou škálu? Tyto otázky by měly být 
zodpovězeny při obhajobě, neboť pomáhají interpretovat dosažené výsledky. 
 Autorka rovněž zkoumala vliv využití strategických manažerských nástrojů a technik na výkon 
organizace pomocí vícenásobné regresní analýzy. Autorka prokázala vliv nástrojů na všechny čtyři typy 
výsledků korektním statistickým způsobem.  
 Celkově lze konstatovat, že dosažené výsledky odpovídají stanoveným cílů a autorka jednoznačně 
prokázala schopnost realizace vědecké práce. Doktorandka na základě studia pramenů prokázala dovednost 
vytýčit cíl vědeckého zkoumání, formulovat hypotézy a tyto hypotézy statisticky potvrdit. 
 
Vyjádření k významu pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Význam dizertační práce spočívá v kritické rešerši problematiky využívání strategických manažerských 
nástrojů a technik a uspořádání do přehledných tabulek (viz tab. 1, tab. 2 a Appendix A). Dizertační práce 
indikuje znalost a využívání strategických manažerských nástrojů a technik v českých podmínkách a zkoumá 
vliv velikosti společnosti na používání manažerských technik. Analyzován je rovněž vztah mezi strategickými 
manažerskými nástroji a metodami a čtyřmi výstupy výkonu organizace. Autorka se rovněž vyjádřila 
k omezením dizertační práce a dalším možnostem vědeckého zkoumání tohoto tématu.   

 
Vyjádření k formální úpravě dizertační práce a jazykové úrovni 

Práce splňuje požadavky formální charakteru. Číslování kapitol, subkapitol, tabulek a obrázků a zápis 
použitých pramenů a literatury odpovídá normě. Autorka rovněž žádaným způsobem cituje použité zdroje. Jazyk 
dizertační práce je odborný, autorka umí dobře formulovat myšlenky a nemá problémy se stylistikou. Znalost 
anglického jazyka je adekvátní požadavkům na vědecký typ práce. Práce má logické uspořádání a vhodnou 
strukturu kapitol a subkapitol. Názvy kapitol a subkapitol srozumitelně informují o obsahu. Výhrady je možné 
mít pouze k vizuální části práce. Grafy, ani tabulky v hlavním textu nemají jednotnou vizuální podobu. Obrázek 
13 a obrázek 15 leží na hranici přehlednosti. Možná by bylo vhodné rozdělit prezentované metody na 
manažerské a marketingové. Obrázek 14 a tabulka 11 jsou velmi obtížně čitelné. Obrázek 16 by měl být 
prezentován jako sloupcový graf sčítaný do 100%.   
 
Závěrečné vyjádření 
 Vzhledem ke komplexní a systematické deskripci tématu doporučuji dizertační práci k obhajobě a 
v případě úspěšné obhajoby dizertační práce udělení titulu Ph.D. 
 
 
V Ostravě, 6. 11. 2015       Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. 
  
 


