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1. Aktuálnost zvoleného tématu a vymezení cíle disertační práce 

Předložená disertační práce je zaměřena na posouzení možností a způsobů hodnocení 
lidského kapitálu v českých podnicích v návaznosti na zvyšování podnikové výkonnosti. 
Téma je bezesporu aktuální, protože lidský kapitál je v ekonomických teoriích i v praxi 
podniku chápán jako významný faktor rozvoje podniku.  

Hlavním cílem disertační práce je navrhout a ověřit model zaměřený na hodnocení 
výkonnosti lidského kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti v bankovním sektoru v České 
republice. 

Dále jsou vymezeny dílčí cíle, které korespondují s cílem hlavním a podporují jeho 
splnění. Ve formulaci druhého cíle chybí slovo „kapitálu“, což je ale zcela evidentní 
přehlédnutí při finálním zpracování textu.  

V disertační práci jsou vysloveny také dvě výzkumné otázky, které jsou v souladu 
s vymezenými cíli a jsou logicky formulované.  

2. Struktura práce a metody použité při zpracování tématu disertační práce 

Postup zpracování disertační práce koresponduje s vytýčenými cíli, práce je členěna 
do osmi kapitol, celkový rozsah práce činí 153 stran textu. Jednotlivé kapitoly jsou logicky 
řazeny, struktura splňuje požadavky kladené na tento typ vědeckých prací.  

V první kapitole autorka definuje hlavní cíl, dílčí cíle disertační práce a vymezuje 
odvětví, ve kterém bude provádět výzkum, a rovněž zdůvodňuje svůj výběr. Považuji za 
dobré, že byl zvolen bankovní sektor, protože vliv lidského kapitálu se podle mého názoru 
nejvíce  projevuje v oblasti poskytování služeb.  

Druhá kapitola je rozsáhlá a zaměřuje se zmapování současného stavu poznání 
v řešené problematice. Pozitivně hodnotím snahu o komplexní pohled na lidský kapitál, a to 
z hlediska makroekonomického, mikroekonomického i manažerského. Přestože se jedná 
o rešerši odborné literatury a disertantka není autorkou vztahů uváděných v této kapitole, 
zajímal by mě její názor na vztah 2.1 (který podle mě není vzorcem). Jak chápe na straně 
vstupů veličinu H v návaznosti na veličinu L? Za správné považuji vymezení základních 
pojmů souvisejících s tématem práce ze strany autorky, včetně jejího pojetí lidského kapitálu 
jako součásti intelektuálního kapitálu. Postrádám ale definici pojmu podniková výkonnost 
z hlediska jejího vymezení v disertační práci a nerozumím tvrzení (ve shrnutí kapitoly 2.2), že  
„podnik se skládá ze tří složek“. Prosím o doplňující vysvětlení, např ve vztahu 
k manažerskému pojetí podnikových zdrojů.  

V disertační práci jsou uvedeny a charakterizovány také metody hodnocení lidského 
kapitálu. Zajímalo by mě, jak autorka chápe kvalitativní hodnocení podle Alipoura (2012) 
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uváděné na str. 34 (zejména kvalitativní hodnocení vzhledem k času). Metody pro hodnocení 
podnikové výkonnosti korespondují s tématem disertační práce, jsou nejčastěji používanými 
metodami a považuji jejich výběr za dostatečný. Přínosem v teoretické části disertační práce 
je výběr a popis modelů vyjadřujících vliv lidského kapitálu na podnikovou výkonnost.  
Druhá kapitola rovněž obsahuje charakteristiku bankovního sektoru v České republice 
a vymezuje obchodní banku jako podnikatelský subjekt. Oceňuji jasné vymezení skutečnosti, 
že banka je podnikatelským subjektem, v návaznosti na charakteristiku bankovní výkonnosti 
a na popis způsobů jejího hodnocení.   

Ve třetí kapitole jsou obsaženy metodika a metody použité při plnění cíle disertační 
práce. Autorka na základě charakteristiky výzkumu věnuje pozornost výzkumným metodám 
i dovednostem potřebným pro výzkum. Vzhledem k tomu, že východiskem pro tvorbu 
modelu je empirický výzkum, je důležité vymezení základního souboru a výzkumného 
vzorku, což autorka ve své práci dobře popsala i určila. Součástí třetí kapitoly je rovněž popis 
provedeného kvalitativního předvýzkumu, který probíhal formou rozhovorů s respondenty. 
Kromě první části, obecně mapující oblast lidského kapitálu ve vztahu k velikosti společnosti 
a její organizační struktuře, bylo zkoumáno sedm oblastí, zaměřených na řízení lidských 
zdrojů, produktivitu práce, motivaci a loajalitu zaměstnanců. Kvalitativní výzkum je zmíněn 
i v souvislosti s ověřením navrženého modelu. Kvantitativní přístup autorka aplikovala 
formou dotazníkového šetření, s využitím Likertových škál.  Pro vyhodnocení kvalitativního 
výzkumu byla využita případová studie, pro kvantitativní výzkum statistické charakteristiky 
polohy a Spearmanův korelační koeficient. K eliminaci nadměrného počtu proměnných 
v modelu, s podmínkou zachování variability dat, autorka zvolila Principal Component 
Analysis (PCA). Výsledky analýz jsou uvedeny ve čtvrté kapitole, odkazy na subkapitoly jsou 
poněkud nepřesné (např. 4.3.X.2, 4.3.X.3), ale příslušná kapitola je vždy dohledatelná. 
Metodika a vybrané metody pro zpracování tématu disertační práce jsou vyhovující. 

Čtvrtá kapitola obsahuje vyhodnocení výzkumu. V návaznosti na východiska 
výzkumu, tedy na oblasti vymezené ve druhé kapitole a následně na sedm oblastí sledovaných 
v rámci kvalitativního předvýzkumu (kapitola třetí), byly stanoveny vstupní proměnné pro 
navrhovaný model. Je pozitivní, že z výzkumu vyplynula jako významná oblast také 
organizační kultura. Dále jsou v návaznosti na příslušnou oblast statisticky vyhodnocovány 
jednotlivé proměnné a pomocí PCA je určeno, které budou v modelu ponechány. Zpracování 
této části disertační práce hodnotím velmi pozitivně, autorka provedla detailní analýzu a její 
závěry jsou pro vytvoření modelu zásadní.  

Pátá kapitola obsahuje návrh modelu. Je zde vymezeno pět oblastí, které jsou 
významné z hlediska vlivu na produktivitu práce zaměstnanců, následují výčet proměnných 
a zdůvodnění jejich výběru v každé sledované oblasti a vymezení proměnných pro 
podnikovou výkonnost. Tato kapitola představuje hlavní výsledky disertační práce a naplňuje 
stanovený hlavní cíl.  

Následující kapitola popisuje poznatky o ověření modelu v praxi všeobecných 
obchodních bank v České republice a nastiňuje možnosti jeho dalšího rozšíření. Za podstatné 
považuji vyjádření respondentů o využitelnosti modelu.    

V diskusi závěrů disertační práce, kapitola sedmá, autorka shrnuje své výsledky 
a komentuje vliv jednotlivých vymezených veličin na podnik a jeho výkonnost. Jedná se 
o komplexní, velmi dobře zpracované shrnutí disertační práce. Autorka kriticky analyzuje 
předložený návrh řešení, čímž dokazuje svoji schopnost objektivně vědecky pracovat a dále 
rozvíjet své výzkumné aktivity.  

Přínosy disertační práce popsané v kapitole 8 jsou uvedeny v obvyklém členění, tj. pro 
vědu, praxi a pedagogiku. 
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3. Přínosy disertační práce a význam pro vědní obor a praxi  

Disertační práce přináší řadu užitečných poznatků z oblasti teorie i praxe. Za přínos 
považuji interdisciplinární přístup autorky k řešení zvoleného problému. Navržený model pro 
hodnocení vlivu lidského kapitálu na podnikovou výkonnost lze využít jak v teoretické tak 
praktické rovině. V pedagogické oblasti je přínosné, že v rámci manažersky i finančně 
orientovaných předmětů se studenti mohou seznámit s využitím kvalitativních 
i kvantitativních proměnných v návaznosti na problematiku využívání lidského kapitálu.  

4. Formální úprava disertační práce 

Velmi pozitivně hodnotím, že disertační práce obsahuje množství odkazů na 
zahraniční i tuzemskou odbornou literaturu. V textu se občas objevují chyby (ve velké míře 
jsou ale způsobeny spíše nepozorností), grafická úprava je na dobré úrovni. Tabulky a grafy 
jsou přehledné a korespondují s textem, zkratky jsou náležitě  vysvětleny. Přílohy jsou 
relevantní, odkazy jsou uváděny v textu.   

5. Otázky do diskuze v rámci obhajoby habilitační práce 

1. V oblasti Produktivita práce (tab. 5.48, str. 151) uvádíte proměnné pro faktor 
Obchodní cíle. K jakému časovému intervalu se jednotlivé navržené proměnné vztahují? 

2. Zajímalo by mě bližší vysvětlení vztahu produktivity práce a ostatních proměnných 
v návaznosti na podnikovou výkonnost – produktivitu práce chápou respondenti jako 
výsledek oblastí vymezených v rámci předvýzkumu (str. 97), jedná se o lineárně závislou 
veličinu, takže jak by ji autorka zohlednila ve svém pojetí proměnných pro podnikovou 
výkonnost? 

Závěr 

Disertační práce paní Ing. Jany Meluzínové je prací zpracovanou na velmi dobré 
odborné úrovni a je přínosem pro svou teoretickou i praktickou využitelnost v oblasti 
posuzování přínosů lidského kapitálu pro zvyšování výkonnosti podniku.  Autorka prokázala 
odborné znalosti v oblasti managementu, s akcentem na lidské zdroje a využití lidského 
kapitálu. Je schopna erudovaně pracovat s literárními prameny včetně jejich citace.  

Disertační práce paní Ing. Jany Meluzínové na téma Problematika hodnocení lidského 
kapitálu v českých splňuje po odborné i formální stránce všechna normativně daná kritéria, 
a proto doporučuji, aby v závislosti na úspěšném průběhu její obhajoby předložené práce před 
zkušební komisí jí byl přiznán titul Ph.D. – Philosophiæ Doctor.   

 
 

  
V Pardubicích 22. 10. 2016                                          doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. 


