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1. Aktuálnost tématu  
 
Dizertační práce je, jak již říká její název, zaměřena do specifické oblasti využívání nástrojů a 
technik strategického řízení v praxi českých podniků. Na první pohled téma, které již mělo 
být dostatečně prozkoumáno, analyzováno a pojmenováno. Opak je však pravdou. I když, jak 
se zdá, česká ekonomika po minimálně čtyřletém poklesu resp. stagnaci své výkonnosti roste, 
minulá léta ukázala na některé nedostatky a slabiny v řízení některých českých firem a to i 
díky nízkého využívání strategického myšlení v oblasti managementu a marketingu. Silně 
konkurenční prostředí a hospodářský pokles, dostatečně prokázal potřebu tohoto přístupu 
v řízení českých firem. Aktuálnost zpracování tématu umocňuje nedostatek skutečně odborně 
fundovaných výzkumů a studií v této oblasti ekonomické reality a to nejen v případě České 
republiky ale i v zahraničí. Jedná se proto z pohledu oponenta o práci vysoce potřebnou. 
Z výše uvedených důvodů považuji téma za aktuální a propojení hluboce propracované 
teoretické základny s ekonomickou realitou za vhodné a žádoucí. 

 
2. Teoretické a metodologické aspekty řešení problému disertační práce 
 
Struktura předložené dizertační práce odpovídá požadavkům, kladeným na tuto úroveň 
vysokoškolských kvalifikačních prací. V první kapitole doktorandka stanovuje cíle práce, její 
vnitřní strukturu a způsob jejího řešení, předkládá výzkumné otázky a stanovuje hypotézy. 
Stanovený hlavní cíl práce na str. 14 je explicitně definován, dále studentka stanovuje šest 
dílčích teoretických cílů 8 dílčích cílů prakticky orientovaných. Navrhovaný projekt výzkumu 
má svou logiku a oponent jej považuje za správný. Studentka klade dvě výzkumné otázky, 
v rámci první i následně tři hypotézy, v rámci druhé hypotézy čtyři. V kapitole druhé nazvané 
literární přehled v souladu s požadavky předkládá studentka silný teoretický základ pro 
následující vlastní dva výzkumy a analýzu jejich výsledků. Tento teoretický základ má 
logickou strukturu a je zcela relevantní k následnému řešení. Na kvalitě teoretického základu 
se nepochybně „podepsalo“ i velké množství k cílům práce aktuálních zdrojů a to především 
zahraničních. Oponent hodnotí i vlastní publikační činnost doktorandky v oblasti zaměření 
její dizertační práci, což nepřímo mimo jiné dokazuje i její průběžnou práci na tématu. 
V kapitole třetí autorka práce podrobně popisuje metodické řešení obou jí realizovaných 
výzkumů, jejich strategii i design, cílovou skupinu respondentů a rozsah. Požadovaný 
potřebný rozsah výzkumu v podobě minimální velikosti vzorku byl staticky vyhodnocen, 
stejně jako jeho reliabilita a validita.  Uskutečněné výsledky výzkumů podrobila autorka práce 



statistické verifikaci a na jejich základě činí potřebné závěry. Ty jsou obsahem kapitoly čtvrté, 
která představuje hlavní těžiště a přínosy práce. Otázkou je, zdali dotazovaní (dotazníkové 
šetření) pracovníci firem neměli tendenci odpovídat v „lepším světle“ a zdali ověření 
výsledků dotazníkového šetření v podobě menšího kvalitativního výzkumu by neprospělo 
vyšší kvalitě práce. Například dle výsledků šetření je nejčastěji využívaným nástrojem ze 
strany českých podniků SWOT analýza následovaná analýzou spokojenosti zákazníků atd. 
Nic se ale nedozvíme v jaké podobě a v jaké kvalitě jsou tyto nástroje v praxi využívány a 
v jaké míře jejich výsledky odpovídají realitě a jsou objektivní. Zajímavými výstupy této části 
práce jsou míra znalosti a povědomí jednotlivých nástrojů a technik a vliv jejich využití na 
výkonnost podniku. V závěrečné páté části práce shrnuje doktorandka výsledky, které 
potvrzují významně pozitivní efekt využití zmíněných nástrojů a technik na výkonnost firmy. 
Podobně došlo k potvrzení shody resp. podobnosti získaných výsledků s výsledky výzkumů 
uskutečněných dříve v zahraničí. 
 
3. Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 
 
Předložená dizertační práce představuje jak teoreticky, tak i prakticky využitelnou a 
inspirativní hodnotu pro všechny hospodářské subjekty působící na českém trhu. Je možné 
předpokládat, že není mnoho manažerů firem, kteří by pochybovali o významu strategického 
řízení v rozvoji podniku. Předpokládaný význam práce pro teorii i praxi popisuje doktorandka 
na straně 100-101. V závěrech nelze než se studentkou souhlasit. Práce představuje svými 
výstupy obohacení teorie strategického řízení firem včetně využívání jednotlivých nástrojů a 
technik. Výstupy jsou využitelné jak v pedagogické praxi vysokých škol, tak i jako základ pro 
případné další výzkumy v této oblasti. Výstupy práce jsou využitelné i pro praxi, pochopení 
nutnosti využívání více sofistikovaných a komplexních metod a nástrojů oproti tzv. 
„tradičním“ (a otázkou zůstává kvalita jejich využívání v hospodářské praxi) je v této práci 
dokumentováno. Chybných rozhodnutí v oblasti rozhodování managementu firem je zbytečně 
mnoho a představují zbytečné a neefektivní plýtvání finančními, lidskými a jinými zdroji. 
Každá práce založená na relevantním a kvalitním výzkumu se z tohoto pohledu jeví jako 
přínosná jak z pohledu teorie, tak i praktického využití.   
 
4. Formální úprava tezí – publikační aktivity. 
 
Doktorandka napsala práci v jazyce anglickém, její angličtina je srozumitelná, oponent však 
nabyl dojmu, že s postupným zpracováním práce se zvyšovala i kvalita jazyka. Druhá 
polovina práce se mu z tohoto pohledu jeví jako kvalitnější, než její úvodní pasáže. Použitý 
jazyk je kvalifikovaný, odborný se smyslem po vyjádření podstaty sdělení a shrnutí jádra 
řešeného problému. Seznam zdrojů a použité literatury považuje oponent za velmi rozsáhlý a 
relevantní k řešené problematice, oceňuje i převažující rozsah zahraničních zdrojů. Uvedené 
publikační aktivity doktorandky v oblasti disertační práce považuji za adekvátní. Úprava 
práce je na vysoké úrovni, práce je přehledná a vhodně doplněna o obrázky, grafy a 
statistickými přehledy. Cizí zdroje jsou v práci řádně citovány. 
 
 



 
 
Připomínky a dotazy: 
 
1. V práci zmiňujete podobné výzkumy uskutečněné v některých arabských zemích a Velké 

Británii. Jsou známy i některé výzkumy v této oblasti ze zemí tzv. post-sovětského bloku, 
a pokud ano, jak by dopadla ČR ve vzájemném srovnání a jak dopadlo srovnání s 
výzkumem uskutečněním v UK? 

2. Na str. 51 uvádíte, že k ověření úrovně konzistence a reliability jste použila Cronbachovo 
alfa. Tato hojně využívaná statistická metoda však může při její aplikaci skrývat určitá 
úskalí. Tušíte jaká? 

 
Celkové hodnocení 
 
Autorka je se zpracovanou problematikou výborně seznámena, v disertační práci, která přináší 
nové vědecké poznatky, prokázala požadované teoretické i praktické znalosti. Metodický 
postup považuji za správný a výsledky odpovídají rozsahu výzkumů. Práce je přehledná, má 
dobrou formální úroveň a splňuje požadavky kladené na tento typ práce. Proto  

doporučuji  

disertační práci Ing. Anny Afonina „Utilization of Strategic Management Tools and 
Techniques“ k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu  

 
  udělit akademický titul „doktor“ (Ph.D.) 
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