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Hlavním cílem předložené disertační práce je navrhnout a ověřit model zaměřený na 
hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti v bankovním sektoru v 
České republice (str. 10). V návaznosti na hlavní cíl práce autorka formulovala šest dílčích cílů. Na 
základě vytyčených cílů byly stanoveny dvě výzkumné otázky (str. 10 a 11): 

1. Jaké oblasti lidského kapitálu jsou významné při jeho hodnocení výkonnosti ve vztahu 
k výkonnosti všeobecné obchodní banky v ČR? 

2. Jaká je míra významnosti identifikovaných proměnných v rámci vybraných oblastí 
hodnocení výkonnosti lidského kapitálu? 

K dílčím cílům odpovídá i struktura disertační práce, která má logickou stavbu a je členěná do 8 
navazujících kapitol včetně úvodu a závěru v podobě zhodnocení výsledků disertační práce. 
Posuzovaná práce má adekvátní rozsah (177 stran) a je vybavená požadovanými formálními 
náležitostmi. Po stránce věcné reprezentuje ucelené dílo. 

Zpracování disertační práce na dané téma považuji za velmi potřebné a aktuální. Význam 
lidského kapitálu a jeho vlivu na podnikovou výkonnost vychází i z dostupných světových odborných 
zdrojů, jak v dostatečné míře dokládá autorka v teoretické části práce (kap. 2) a v přehledu použité 
literatury. Pozitivně hodnotím logické strukturování této kapitoly 2, neboť pozornost je v první řadě 
věnována definování pojmu lidský kapitál a jeho aspektům z pohledu soudobých ekonomických a 
manažerských teorií. Následně jsou osvětleny termíny, jakými jsou výkonnost lidského kapitálu a 
přístupy k  hodnocení lidského kapitálu s využitím kvalitativních, kvantitativních a dalších metod. Dále 
se autorka v této kapitole věnuje podnikové výkonnosti a jejím hodnocením na základě jí vybraných 
metod. Za velmi zdařilou považuji teoretickou část kapitoly 2.3, kde se autorka věnuje vztahu lidského 
kapitálu k podnikové výkonnosti, včetně modelů, které se zabývají vlivem lidského kapitálu na 
podnikovou výkonnost a jeho faktorům ve vztahu k výkonnosti. Autorka vymezuje i bankovní sektor 
v ČR, právní aspekty, členění bank, zabývá se i hodnocením výkonnosti bank. Kladně hodnotím 
skutečnost, že autorka kromě shrnutí současné úrovně poznání také formuluje vlastní stanoviska 
k prezentovaným teoriím.  

V části „Metodika a metody“ (kap. 3) jsou nejprve uvedeny výzkumné metody užívané 
primárně v oblasti společenských věd; ty jsou následně zúženy tak, aby poskytly základ metodických 
přístupů pro potřeby naplnění výzkumného cíle disertační práce. Prvním krokem bylo definování 
výzkumného vzorku, který tvoří 15 univerzálních obchodních bank aktivně působících na trhu ČR. Data 
byla sbírána ve dvou fázích. V rámci předvýzkumu došlo na základě rozhovorů s celkem sedmi 
manažery ke zpřesnění zkoumaných okruhů, resp. strukturování dotazníku do finální podoby, která 
byla následně použita ke sběru dat v navazující výzkumné fázi (viz příloha 4). Otázky v dotazníku jsou 
z hlediska své struktury i obsahu vhodné pro sběr dat pro kvalitativní výzkum, je využita Likertova škála. 
Celkový počet vyplněných dotazníků činí 25. K vyhodnocení a intepretaci výsledků (s ohledem na 
relativně nízký počet dotazníků) byly využity statistické jednorozměrné metody (popisná statistika, 
Spearmanův korelační koeficient pořadí) a z vícerozměrných metod byla použita analýza hlavních 
komponent PCA. Na základě primárního a sekundárních výzkumů byl vytvořen model pro hodnocení 
výkonnosti lidského kapitálu. 

 



Kapitola čtvrtá shrnuje výsledky předvýzkumu a výzkumu, které vedly ke zpřesnění 
zkoumaných proměnných v rámci dotazníku, tak i samotné výsledky dotazníkového šetření. V 
podkapitole 4.1 („východiska výzkumu“) vychází autorka z teoretického rámce stanovení oblastí 
lidského kapitálu: produktivity práce, struktury zaměstnanců, náboru a výběru, vzdělávání a rozvoje, 
absencí a odchodů, odměňování zaměstnanců a vnitřní motivace a loajalita zaměstnanců, tyto jsou 
použity včetně proměnných pro další předvýzkum. V podkapitole 4.2 jsou zpracovány výsledky 
předvýzkumu, tj. předkládá výsledky obsahové analýzy přepisu strukturovaných rozhovorů s 
výběrovým souborem respondentů vztahujících se k jednotlivým výzkumným otázkám. Lze 
konstatovat, že v rámci této podkapitoly došlo k naplnění jednoho z dílčích cílů disertační práce, tedy 
k definování oblastí a proměnných, které jsou relevantní z pohledu hodnocení výkonnosti lidského 
kapitálu v prostředí obchodní banky. Autorka kapitolu uzavírá návrhem celkem pěti oblastí s padesáti 
proměnnými. K oblastem patří následující: struktura zaměstnanců, zaměstnanecká politika, absence a 
odchody zaměstnanců, motivace a loajalita zaměstnanců, organizační kultura a produktivita práce 
zaměstnanců. 

Výsledky výzkumu, tj. dotazníkového šetření jsou prezentovány v navazujících podkapitolách 
4.3.1 až 4.3.5 a vyplývají z aplikace metod deskriptivní statistiky, Spearmanova korelačního koeficientu 
pořadí a analýzy hlavních komponent (PCA). Autorka výsledky interpretuje a předkládá redukovaný 
seznam proměnných, které následně použije za účelem sestavení návrhu modelu hodnocení 
výkonnosti lidského kapitálu v prostředí obchodního bankovnictví.  

Zda je analýza hlavních komponent vhodná vypovídá Bartlett a KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) test, 
jakých hodnot tento test dosáhl pro jednotlivé oblasti? Jakou reliabilitu mají komponenty? Autorka 
může vysvětlit, proč jsou zařazeny komponenty s jednou proměnnou, jaká je potom vypovídací 
schopnost této komponenty?  

Vyústěním této kapitoly je shrnutí v podkapitole 4. 4. ve schémata výkonnosti lidského kapitálu 
primárního výzkumu, předvýzkumu a výzkumu. Tyto výsledky výzkumu obohacují současnou úroveň 
poznání v jednotlivých hodnocených oblastech zařazením zcela nových, resp. inovovaných 
proměnných, jejichž sledování a ovlivňování lze z hlediska hodnocení výkonnosti lidského kapitálu 
obchodní banky považovat za přínosné. 

Může autorka vysvětlit větu na str. 143 druhý odstavec „Efektivita daných oblastí se podepisuje 
na produktivitě práce zaměstnanců“.  

Návrhem modelu se zabývá kapitola 5, který je zkonstruován na základě výsledků 
jednorozměrných metod a vícerozměrné metody, tj. z analýzy hlavních komponent (PCA). Model 
zahrnuje 5 oblastí pro hodnocení výkonnosti lidského kapitálu: struktura zaměstnanců s 10 
proměnnými, zaměstnanecká politika se konstatuje 7 proměnnými, absence a odchod zaměstnanců se 
třemi proměnnými, motivace a loajalita zaměstnanců s 8 proměnnými, organizační kultura s 8 
proměnnými.  Oblast produktivity práce posuzuje efektivitu odvedené práce a posuzuje zaměstnance 
z pohledu vytyčených cílů. Autorka propojuje navrhované oblasti hodnocení výkonnosti lidského 
kapitálu s podnikovou výkonností, která zahrnuje obchodní, ekonomickou výkonnost a tržní hodnotu 
banky. 

Na str. 153 je navržen model pro hodnocení výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu 
k podnikové výkonnosti, jak je tento vztah ověřen, co tvoří obchodní, ekonomickou výkonnost a tržní 
hodnotu podniku/banky? 

Možnostmi využití navrhovaného modelu se zabývá kapitola 6. Ověření proběhlo na základě 
řízené ex post diskuse s respondenty, kteří se vyjadřovali k silným a slabým stránkám navrženého 
modelu v bankovní praxi. V této souvislosti se domnívám, že autorka by se v navazujícím výzkumu 
mohla zaměřit na další zpřesnění a úpravu modelu v rámci longitudinálních případových studií, které jí 
nabídnou nepochybně řadu možností, jakými směry navržený model dále rozvíjet a aplikovat jej rovněž 
pro potřeby prudce se rozvíjejícího se sektoru nebankovních finančních institucí.  



V rámci diskuse doporučuji rovněž věnovat prostor porovnání původních výsledků s výsledky 
studií zmiňovaných v teoretické části práce.  

V návaznosti na prezentované výstupy dále doporučuji zodpovězení následujících otázek: Lze 
vysledovat odlišný přístup k hodnocení výkonnosti lidského kapitálu bankovních podniků působících v 
tuzemsku a subjektů působících v zahraničí? Jakými směry se doktorandka ve svých navazujících 
výzkumných aktivitách uvažuje ubírat? 

V závěrečné části disertační práce jsou formulovány přínosy disertační práce pro vědu, praxi i 
vzdělávací činnost. Z formálního a jazykového hlediska je disertační práce zpracována na dobré úrovni, 
počet překlepů v práci nepřesahuje obvyklý standard.  

Závěr: Doktorandka prokázala, že je schopna samostatného tvůrčího myšlení a vědeckého 
přístupu, které se staly základem pro zpracování původní disertační práce. Domnívám se, že výsledky 
předložené disertační práce i přes výše uvedené připomínky přispívají k lepšímu poznání otázek 
spojených s hodnocení výkonnosti lidského kapitálu v podmínkách tuzemských bankovních institucí. 
V tomto směru považuji cíl práce za splněný. 

Doporučuji proto práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji, aby Ing. Janě Meluzínové 
byla udělena vědecko-akademická hodnost 

„doktor“ 

 

ve vědním oboru „Podnikové finance.“ 

 

V Brně dne 6. 11. 2016 

         

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 

         


