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Předložená disertační práce má 177 stran, včetně řady tabulek, obrázků a schémat umístěných 
přímo v textové části. V závěru textové části je uveden seznam literatury (celkem 169 titulů). 
V deseti přílohách jsou uvedeny dotazníky č. 1–3, číselné soubory ze statistického zpracování 
výzkumných dat, data vztahující se k výzkumnému souboru, CV a přehled publikací 
doktorandky. Disertační práce je vedle úvodu a závěru rozdělena do osmi kapitol – zaměření 
práce, současný stav poznání, metodika a metody, výsledky, návrh modelu a jeho ověření 
diskuse a přínosy práce. Struktura disertační práce je přehledná, jednotlivé části na sebe 
logicky navazují a stručné uvedení každé části krátkou anotací umožňuje dobrou orientaci 
v textu.  
 
Charakteristika řešeného tématu 
Disertační práce se zabývá tématem hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu 
k podnikové výkonnosti, klade si otázku, které oblasti lidského kapitálu jsou důležité ve 
vztahu k výkonnosti podniku. Hlavním cílem práce je navrhnout a ověřit model zaměřený 
na hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti 
v bankovním sektoru v ČR.  Pro dosažení tohoto cíle stanovuje autorka šest dílčích cílů, 
které k němu povedou a představují postup zpracování disertační práce. Zpracování disertační 
práce vychází z podrobného vyhodnocení současných dostupných literárních pramenů a dále 
využívá empirických výzkumných metod. Pro výzkumnou část práce jsou stanoveny dvě 
výzkumné otázky. V této části práce je také uveden důvod, proč je práce orientována na 
bankovní sektor v ČR. Možná by bylo vhodné tuto otázku více komentovat při obhajobě 
disertační práce.       
 
Autorka disertační práce ve druhé kapitole podrobně a přehledně charakterizuje současný stav 
poznání k vymezení pojmu lidský kapitál, podniková výkonnost a vztah mezi lidským 
kapitálem a výkonností podniku. Lidský kapitál je vymezen z pohledu ekonomie (makro, 
mikro) a z pohledu managementu. Ve vztahu k cíli disertační práce je velmi cenné podrobné 
vymezení lidského kapitálu ve vztahu k manažerským teoriím, včetně hodnocení lidského 
kapitálu a klasifikace metod hodnocení lidského kapitálu. Důležité je také vymezení 
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manažerského přístupu k řízení zaměstnanců jako ke kapitálu podniku, který vytváří 
konkurenční výhodu a podílí se na tvorbě hodnoty pro vlastníky. Pro vymezení vztahu mezi 
lidským kapitálem a výkonností podniku je velmi zajímavé srovnání modelů vlivu lidského 
kapitálu na podnikovou výkonnost, a identifikace významných faktorů výkonnosti lidského 
kapitálu v návaznosti na výkonnost podniku. Koncepční model vlivu lidského kapitálu na 
výkonnost podniku (viz str. 46, obr. č. 2.3, Marimuthu et al., 2009) je východiskem pro 
empirickou část disertační práce. Zdá se, že pro vytvoření funkčního modelu hodnocení 
výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti je role střední proměnné 
spojené s kvalitou řízení velmi limitující (viz str. 48 a 49, Bernstein a Beeferman, 2015, 
Bartková, 2012, Kucharčíková et al., 2014). Možná by bylo zajímavé při obhajobě 
komentovat tuto skutečnost ve vztahu k vámi navrhovanému modelu. V poslední části 
této kapitoly jsou zpracovány poznatky o fungování bankovního sektoru v ČR. Autorka 
prokázala v této kapitole velmi dobrou orientaci v naší i zahraniční literatuře, která se 
tématem hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu k výkonnosti podniku zabývá. 
Použité zdroje jsou v textu korektně citovány a autorka zaujímá k jednotlivým zdrojům 
hodnotící stanovisko a přijímá závěr pro zpracování své disertační práce.  
 
Na základě kritického zhodnocení poznatků z literatury formuluje autorka v první části 
disertační práce výzkumné cíle a výzkumné otázky. Autorka formuluje hlavní cíl výzkumu, 
šest dílčích cílů a dvě výzkumné otázky. Dílčí cíle jsou zaměřeny na identifikaci oblastí 
významných pro řízení výkonnosti lidského kapitálu z hlediska zvoleného odvětví a určení 
relevantních proměnných pro hodnocení lidského kapitálu v daných oblastech. Výzkumné 
otázky určují zaměření empirického výzkumu na posouzení míry významnosti oblastí a 
identifikovaných proměnných pro hodnocení výkonnosti lidského kapitálu.  
 
Aktuálnost zvoleného tématu 
Téma je vysoce aktuální, jak z hlediska vědeckého zkoumání, tak z hlediska praktické 
využitelnosti ve firmách a organizacích. Reaguje na požadavek využití kvalitních metod 
hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu k výkonnosti podniku, a využívání 
relevantních ukazatelů pro manažerský přístup k pracovníkům jako kapitálu, který vytváří 
konkurenční výhodu a podílí se na tvorbě hodnoty podniku pro vlastníky. Management 
lidského kapitálu a jeho kvalita mají přímý vliv na výkonnost a úspěšnost organizace. Závěry 
výzkumu a jejich interpretace poskytují zajímavé možnosti také pro využití v přípravě 
odborného rozvoje manažerů zaměřené na zvýšení efektivnosti řídícího procesu, a na 
vytváření takových kontextuálních podmínek řídícího procesu, které budou podporovat 
kvalitu řídící práce manažerů. Pro strategii personálního řízení organizace může model 
zaměřený na hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu k výkonnosti podniku 
představovat významné zaměření na relevantní faktory a ukazatele řízení zaměstnanců. 
 
Naplnění stanoveného cíle 
Cíl disertační práce, navrhnout a ověřit model zaměřený na hodnocení výkonnosti lidského 
kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti v bankovním sektoru v ČR, identifikovat oblasti 
významné pro řízení výkonnosti lidského kapitálu z hlediska zvoleného odvětví a určit 
relevantní proměnné pro hodnocení lidského kapitálu v daných oblastech, lze považovat za 
splněný. Doktorandka odpovídajícím způsobem prezentovala teoretická východiska a koncept 
výzkumu pro navržení a ověření modelu, identifikaci oblastí a relevantních proměnných pro 
hodnocení lidského kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti v bankovním sektoru v ČR.  
Autorka zvolila odpovídající metodiku pro zpracování disertační práce, metody sběru dat, 
jejich statistického zpracování, vyhodnocení a interpretaci. Výsledky provedeného výzkumu 
podrobně diskutovala ve vztahu k poznatkům z literatury a formulovala závěry pro vědecké 
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poznání, manažerskou praxi a vzdělávací činnost. Součástí diskuse k výsledkům provedeného 
výzkumu jsou uvedena jejich omezení, ale také podněty pro pokračování dalšího výzkumu 
tématu hodnocení lidského kapitálu a jeho vlivu na výkonnost podniku. Autorka by mohla 
při obhajobě komentovat oblast dalšího výzkumu, ve které chce dále pokračovat. 
 
Postup řešení zvoleného tématu a konkrétní přínos studenta 
Postup zpracování disertační práce považuji z metodologického hlediska za správný, s dobrou 
logickou návazností. Zvolený metodický postup, stanovení výzkumného vzorku, volba metod 
pro sběr dat, jejich zpracování, interpretace a konečně i modelování umožnily autorce 
s potřebnou argumentací zodpovědět výzkumné otázky, naplnit stanovené dílčí cíle a splnit 
tak hlavní cíl disertační práce, tj. navrhnout a ověřit model zaměřený na hodnocení 
výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti v bankovním sektoru v ČR.  
Empirická část výzkumu kombinuje kvalitativní a kvantitativní přístup a tomu odpovídají také 
konkrétní metody sběru dat a jejich zpracování. Kvalitativního přístupu je využito v rámci 
předvýzkumu a k ověření návrhu modelu. Využívá se strukturovaný rozhovor s experty. Data 
jsou zpracována formou případové studie. Kvantitativní přístup je využit pro stanovení toho, 
které proměnné jsou významné pro hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu 
k podnikové výkonnosti v bankovním sektoru. Využívá se dotazníkové šetření s použitím 
Likertovy škály. Data jsou zpracována metodami statistické analýzy na popisné rovině a na 
vztahové rovině (korelační a faktorová analýza).  
Na závěr metodického postupu zpracování disertační práce bylo použito metody modelování, 
tj. na základě poznatků získaných z literárních zdrojů a z výsledků vlastního empirického 
výzkumu autorky, byl pomocí abstrakce, analogie a strukturalizace vytvořen model, zaměřený 
na hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti v bankovním 
sektoru v ČR. Tento navrhovaný model byl pak případovou studií ověřen. 
 
V této souvislosti je možná škoda, že autorka v disertační práci tento navrhovaný (a dále také 
ověřený) model v úplné, komplexní podobě neuvádí. Návrh modelu je prezentován v části 5 
(viz obr. č. 5.8, str. 153), ale jen do úrovně oblastí a faktorů pro hodnocení lidského kapitálu. 
Pro jeho úplnost, komplexnost, je potřebné k němu doplnit Přílohu č. 8, kde jsou k hodnocení 
lidského kapitálu v jednotlivých oblastech (5 oblastí) a k jednotlivým faktorům (12 faktorů) 
uvedeny relevantní měřitelné proměnné (36 proměnných). Možná by autorka mohla při 
obhajobě uvést, proč je v disertační práci prezentována redukovaná podoba modelu, tj. 
návrh modelu, který vychází především z výsledků PCA? (Omlouvám se, pokud je v práci 
úplná podoba modelu uvedena a přehlédl jsem ji.)   
 
Konkrétní p řínos doktorandky je možno spatřovat v přehledné formulaci teoretických 
východisek a konceptu výzkumu, který je založen na kritické literární rešerši relevantní a 
aktuální domácí a zahraniční literatury na téma lidského kapitálu, podnikové výkonnosti a 
jejich propojení. Přínosný je také metodologicky korektně provedený empirický výzkum 
v části kvalitativní i kvantitativní. Při interpretaci výsledů empirického výzkumu autorka 
důsledně kriticky hodnotí tyto výsledky v porovnání s poznatky z literární rešerše a formuluje 
vlastní nový pohled. A konečně, navržený model, určený liniovému managementu, dává 
odpověď na současnou potřebu hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu 
k podnikové výkonnosti (v bankovním sektoru). Cenná jsou také některá doporučení autorky 
pro další výzkum zaměřený na otázky spojené s tématem hodnocení lidského kapitálu a jeho 
vlivu na výkonnost podniku.    
 
Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 
Předložená práce má evidentní přínos pro praxi, protože přináší pro liniový management 
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bankovního sektoru nástroj pro hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu 
k podnikové výkonnosti. Lze ho použít při odměňování pracovníků, ale i pro benchmarking 
v rámci bankovního sektoru, zajímavý může být i pro jiná, příbuzná odvětví. Pro strategii 
personálního řízení organizace může model zaměřený na hodnocení výkonnosti lidského 
kapitálu ve vztahu k výkonnosti podniku, představovat významné zaměření na relevantní 
faktory a ukazatele řízení zaměstnanců. 
 Pro teorii jsou výsledky zkoumání vztahu mezi hodnocením výkonnosti lidského kapitálu a 
podnikovou výkonností velmi zajímavé. Přispívají ke specifikaci pojmu lidský kapitál ve 
vztahu k ekonomické teorii, ale také ve vztahu teorii manažerské. Přinášejí nové poznatky pro 
kategorizaci a identifikaci oblastí, faktorů a proměnných relevantních pro hodnocení lidského 
kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti. Zajímavá je také role středních proměnných, 
zvláště pak kvality personálního řízení.  
 
Formální úprava a jazyková úroveň 
Předložená disertační práce je napsána kultivovaným a srozumitelným jazykem. Získané 
poznatky a vyvozené závěry jsou formulovány stručně a přehledně. Formální a jazyková 
úprava práce je na velmi dobré úrovni. 
Rozsah použitých literárních zdrojů je přiměřený, je použita relevantní a aktuální naše i 
zahraniční literatura. 
 
 
Navrhuji, aby autorka při obhajobě disertační práce blíže vysvětlila své stanovisko k těmto 
otázkám: 

• Proč je práce orientována na bankovní sektor v ČR? Jaké využití mají výsledky vašeho 
výzkumu v jiných sektorech?  

• Mohla byste komentovat ve vztahu k vámi navrhovanému modelu event. roli střední 
proměnné spojené s kvalitou řízení? (viz str. 48 a 49, Bernstein a Beeferman, 2015, 
Bartková, 2012, Kucharčíková et al., 2014)?  

• Proč je v disertační práci prezentována redukovaná podoba modelu, tj. návrh modelu, 
který vychází především z výsledků PCA (viz obr. č. 5.8, str. 153)?   

• Mohla byste komentovat oblasti dalšího výzkumu hodnocení lidského kapitálu, ve 
kterých byste chtěla dále pokračovat? 
 
 
 

Závěr  
Na základě posouzení obsahové a formální stránky předložené disertační práce konstatuji, že 
disertační práce splňuje požadavky standardně kladené na tento druh kvalifikačních prací. 
Doporučuji proto předloženou disertační práci k obhajobě a po úspěšném obhájení této práce 
navrhuji udělit autorce titul „Philosophiae Doctor“ (Ph.D.) 
 
  
Ve Zlíně dne 7. 11. 2016.                                           doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. 
 
 
Adresa autora posudku: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a 
ekonomiky, Mostní 5139, 760 01 Zlín, tel. 576032227, e-mail: gregar@fame.utb.cz  


