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1. Aktuálnost tématu  
 
Předložená disertační práce se zabývá problematikou posílení konkurenceschopnosti národní 
značky a domácích výrobců na tuzemském trhu. Předmětem zkoumání je oblast 
potravinářského trhu s domácími produkty. Obecně lze konstatovat, že se jedná o aktuální 
problematiku posílení nejen konkurenceschopnosti domácích výrobků, ale v širším pojetí o 
oblast celého reprodukčního procesu s vazbou na dlouhodobou efektivnosti investic v daném 
oboru a využítí potenciálních zdrojů konkurenčních výhod v dané oblasti a daném územně 
správním celku. V této souvislosti mohu hodnotit téma uvedné disertační práce, jako integritu 
marketingového výzkumu v oblasti produktového protfolia a výzkumu v oblasti diversifikace 
zdrojů a budoucích zdrojů fiskálních příjmů s dlouhodobým národohospodářským efektem. 
Práce současně přispívá k tvorbě metodiky souboru nástrojů, způsobilých pro komplexní 
posouzení a vyhodnocení dané problematiky.   
 

 
2. Teoretické a metodologické aspekty řešení problému disertační práce 

 
Jako oponent mohu kladně hodnotit zpracování kapitoly 2 z hlediska zvolených metod, pro 
provedení primárního výzkumu. Přes tuto skutečnost se však domnívám, že uvedený výběr není 
v celé práci dostatečně využit. Ze své vlastní zkušenosti vím, že příprava pro vlastní výzkum je 
velmi důležitá a mohou tím být ovlivněny i celkové dosažené výsledky výzkumu. Autorka 
uvádí např. na str. 21 metody indukce a dedukce, jako samostatnou kapitolu. Podle mého názoru 
jsou tyto dvě metody vzájemně propojeny v průběhu celého řešení. Totéž platí i o ostatních 
metodách např. statistického vyhodnocování dat, kde se nejedná o klasickou posloupnost kroků, 
ale o vzájemné porovnání výsledků a zajména ověřování výsledků a hodnot při aplikaci 
jednotlivých metod. Proto je škoda, že autorka neuzavřela kapitolu 2 nějakým souborným 
shrnutím a posouzením zvolených nástrojů a metod do podoby vlastního metododologického 
postupu, především v oblasti vyhodnocování a validace dat. Na druhou stranu mohu kladně 
hodnotit zvolený výběr.     
 
3. Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 
 
Za nosnou části disertační práce považuji provedení výzkumu na reálném oboru podnikání 
v oblasti vinařství Čech a Moravy. Otevřený trh na daném území vytvořil předpoklady pro 
kvalitní a rozsáhlý marketingový výzkum s příležitostí získat významné poznatky, 



aplikovatelné i v jiných oborech podnikání, zejména v oblasti potravinářského průmyslu. V této 
souvislosti mohu pozitivně hodnotit provedené jedinečné vyhodnocení dosud publikovaných 
modelů spotřebního chování ve vzájemné vazbě a návaznosti na faktor image země. V rámci 
celé kapitoly 3 jsou významné rovněž vlastní poznatky autorky uvedené ve shrnutí na str. 72 a 
73. , zejména posílení schopnosti firem, využít faktorů trhu, které jsou jimi přímo 
neovlivnitelné, jako příležitost. Z hlediska celkového pojetí vědního oboru dává disertační 
práce nový metodologický návod na způsob a „technologii“ kvalitního marketingového 
výzkumu pro ucelený soubor výrobků a služeb s příbuznými faktory, spojenými s oblastí 
konečné spotřeby ve vazbě na posílení národního image. Z hlediska celkového praktického 
provední výzkumu bych doporučil věnovat ještě větší pozornost formulaci otázek 
dotazníkového výzkumu v přímé vazbě na jejich validaci formou individuálních rozhovorů, 
především z hlediska skutečnosti poměrně omezeného výběrového souboru. Tato skutečnost 
může ovlivnit i konečné výsledky a hodnocení výzkumu.       
 
 
4. Formální úprava tezí – publikační aktivity. 
 
Celkově mohu  pozitivně hodnotit stylistickou úroveň práce. Rovněž mohu kladně hodnotit a 
schopnost systemizace a uspořádání posloupnosti kroků ve výzkumné činnost, jak v oblasti 
analytické (desk research), tak v oblasti práce v terénu (field research). Kromě jiného by si 
práce zasloužila větší odvahu autorky použít vlastní schemata při formování modelu nákupního 
chování spotřebitele. Jinak mohu kladně hodnotit odpovídající rozsah i zaměření publikační 
činnosti autorky.   
 
 
Připomínky a dotazy: 
 

1. Jaké jsou obdobné výzkumu v rámci EU a ve světě? 
 

2. Který je, dle autorky nejvýznamnější dosažený poznatek? 
 

 
3. Jaký vliv mají státní zásahy do ekonomiky na dlouhodobý rozvoj produktu a oboru? 

 

 

Celkové hodnocení 

Výše uvedená disertační práce představuje nový nástroj v oblasti  marketingového výzkumu 

vlivu národního image na oblast konkurenceschopnost vybraného domácího produktu. Práce, 

dle mého názoru umožňuje použít uvedou metodiku a metodologii pro další obory, zejména 

v oblasti potravinářského průmyslu a zajištění soběstačnosti produkce v reálné tržním prostředí. 

Dosažené výsledky hodnotím kladně a 

 

doporučuji  



disertační práci Ing. Jitky Veselé   „Národní image jako faktor konkurenceschopnosti českých 

výrobců“ k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu  
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