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Národní image jako faktor konkurenceschopnosti českých podniků 

 

 

Aktuálnost tématu disertační práce 

Disertační práce se zabývá aktuálním a významným tématem. Jak aktuálnost, tak význam tématu 

potvrzuje několik faktorů. Z pohledu praxe je to zejména rostoucí důraz na faktory související se zemí 

původu a potažmo tedy s národní image. V posledním desetiletí lze v chování firem pozorovat rostoucí 

důraz na tento aspekt, projevující se například v komunikaci a ve způsobu prezentace značky, který jde 

napříč trhy a odvětvími. Podobnou intenzifikaci rozvoje a využití prvků národní image pozorujeme nejen 

na úrovni dalších organizací, ale i na úrovni zemí, případně dokonce i na úrovni Evropské unie. Zcela 

specifickou roli pak hraje tento faktor v oblasti potravinářství a v daném kontextu tedy i na zvoleném 

trhu vína. Řada kauz, spojených s využíváním či dokonce zneužíváním prvku národní image, obecný 

praktický význam tématu rovněž podtrhuje. Teoretický význam tématu má opět několik rovin. Jako 

potenciálně významný aspekt konkurenceschopnosti je národní image aktuálním tématem. Rozvoj 

teoretických přístupů, propojující externí a interní faktory konkurenceschopnosti, se rovněž těší značné 

pozornosti teorie. Kvalitativní charakter řešeného tématu také odpovídá trendům v oblasti výzkumů 

konkurenceschopnosti. Z uvedených důvodů je řešená oblast jednoznačně tématem, jehož řešení má 

potenciál využití jak v oblasti teorie, tak praxe a jde o aktuální téma. 

 

Vymezení tématu a definice cílů 

Práce jako celek je tematicky poměrně široká, protože z logiky věci musí postihnout řadu oblastí 

charakterizujících jak firmu, tak vliv okolí. Obsah úvodu evokuje možná přílišný důraz na externí vlivy, 

nicméně tomuto riziku se autorka poměrně zdařile vyhnula formulací cílů (kapitola 1). Hlavní cíl je 

definován velmi jasně a poměrně striktně. Pro neznalého posuzovatele může být volba odvětví poněkud 

překvapivá, ve skutečnosti je však velice správná. Autorka mohla ovšem jasněji vysvětlit, proč zvolila 

dané odvětví. Rozpracování do dílčích cílů odhaluje nejen zaměření práce, ale také celkový pohled 

autorky na danou problematiku. Dílčí cíle jsou formulovány s respektováním principu trojúhelníku, 

respektive čtyřúhelníku konkurenční výhody, tj. pokrývají pohled firmy, zákazníka, konkurence a 

externích vlivů. Toto pojetí je jistě ambiciózní se všemi pozitivy i negativy, ale současně představuje 

správný přístup. Aplikace výzkumných předpokladů a výzkumných otázek je správnou volbou. 

V odpovídajících částech práce na tato vymezení autorka navazuje i formulací hypotéz (kapitola 4.1). 

Autorce tento přístup umožnil lépe vysvětlit její pohled na problematiku, stejně jako její výzkumné 

zaměření, a odráží také její vědecký „rukopis“. Přestože některé předpoklady, otázky či hypotézy lze 

považovat za samozřejmé, bylo nutné je použít, protože jejich relevantní potvrzení či vyvrácení je pro 

celou práci zcela zásadní. Netradiční je zařazení kapitoly „1.4 Vymezení základních charakteristik 

vinařského průmyslu“. Opět však jde o informace, které jsou pro práci významné. Ve skutečnosti se 

domnívám, že toto vymezení mohlo být zpracováno i detailněji.  Vymezení tématu a definici cílů 

považuji za správné. 

 

 

 



Splnění cílů disertační práce 

Cíle práce jsou spolu s vymezením problému, výzkumnými oblastmi a výzkumnými otázkami 

formulovány dobře a jsou vymezeny také v souladu s požadavky na vědecký charakter disertační práce. 

Naplnění cílů jak v rovině hlavního cíle, tak v rovině cílů dílčích, považuji za dostatečné. Autorka 

vytyčené cíle disertační práce splnila.  

 

Metody použité pro vypracování 

Metodický přístup k práci je vymezen zejména v kapitole „1.3 Plán výzkumu“ a v kapitole 

„2. Metodologie zpracování disertační práce“. Formálně lze namítat, že pojem „plán“ má svůj specifický 

význam, který není zcela naplněn, stejně tak jako že „metodologie“ je spíše pojmem pro označení vědní 

disciplíny (je ovšem pravdou, že poměrně často bývá v českém jazyce používán pro označení metodiky). 

Nicméně v obou případech zde autorka uvádí relevantní informace. U „plánu“ schematicky vymezuje 

metodický přístup k práci, což lze hodnotit pozitivně, protože to dává možnost pochopit autorčin přístup 

k řešení práce. Obsah kapitoly 2 má dvě koncepčně odlišné části. První část (až po subkapitolu 2.1.6) 

obsahuje informace obecnějšího charakteru, zaměřené na základní přístupy. Přidaná hodnota této první 

části kapitoly 2 je sice minimální, jde však o obsah, který je často formálně vyžadován, a představuje tak 

jakousi „zvyklostní“ povinnou součást disertačních prací. Lze tedy pouze konstatovat, že autorka se zde 

podvolila zažitým přístupům. Oproti tomu druhá část kapitoly 2 (subkapitoly 2.1.7 až 2.1.14) prezentuje 

již konkrétní metody. Zde již autorka volila metody specificky dle charakteru tématu. Značným pozitivem 

je kombinace kvalitativního přístupu, který je vyžadován charakterem tématu, a kvantitativního / 

statistického pohledu. Základní využití principu triangulace je rovněž přínosem. Relativně více prostoru 

je v kapitole 2 věnováno aplikaci statistických metod; detailnější rozbor využití kvalitativních přístupů je 

pak uveden přímo ve výzkumné části práce (kapitola 4). Zde autorka podrobněji definuje také cíle 

jednotlivých dílčích výzkumů, což je vzhledem k pojetí výzkumné práce, založeném na realizaci dílčích 

výzkumů, počin veskrze pozitivní. Osobně bych doporučoval uvedení detailnějších záznamů z aplikace 

kvalitativních postupů, jako např. rozhovor nebo focus group přímo v práci – např. v podobě 

elektronické přílohy. Zvolený metodický přístup k řešení tématu je odpovídající. 

 

Postup řešení, výsledky a přínos doktorandky 

Postup řešení z hlediska metodiky výzkumu je detailněji komentován v předchozím bodě, a z toho 

důvodu zde pouze konstatuji, že postup, jakým autorka práci řešila, považuji za správný a adekvátní 

úrovni disertační práce.  

Výsledky práce je možné posuzovat komplexně v rovině teorie, realizovaného výzkumu a souhrnných 

závěrů. 

Teoretický přístup k řešení je založen na kombinaci relevantních poznatků. Relativně velká šíře přístupů 

je v daném případě nutností, přestože takové pojetí může vytvářet dojem neuspořádanosti. Autorka 

tento potenciální problém řeší v zásadě správně – viz komentáře týkající se syntézy současného stavu 

poznání v následujícím bodě. Zvolený teoretický přístup tedy považuji za správný. 

Výsledky realizovaných výzkumů jsou specificky vymezeny ve třech oblastech, ve kterých autorka 

výzkum prováděla – oblast zákazníka, oblast výrobců a oblast externích organizací. Způsob, jakým jsou 

výsledky prezentovány, je srozumitelný, přičemž z hlediska rychlého pochopení je vhodné věnovat 

pozornost zejména kapitolám 4.1.3, 4.2.4 a 4.3.3. Zde autorka souhrnně formuluje svoje výzkumné 



závěry, na kterých dále staví svá doporučení. Zde formulované závěry, týkající se zákazníků, rozhodovací 

kritérií a vztahu výrobce – zákazník – externí organizace, představují určité potenciální „moduly“ pro 

rozvoj ucelené koncepce rozvíjející konkurenceschopnost s ohledem na prvek národní image. Dosažené 

výsledky v oblasti výzkumu jsou jasně vymezeny. 

Pátá kapitola je věnována prezentaci souhrnných výsledků výzkumu a doporučení. Autorka zde správně 

dává do souvislosti prezentované výsledky a výzkumné předpoklady a hypotézy. Doporučení, 

kombinující teoretický a praktický pohled, jsou uvedena ve dvou kapitolách – 5.2 a 5.3. První část 

vymezuje koncept konkurenceschopnosti zohledňující aspekt národní image, což bylo ostatně jedním 

z klíčových cílů práce. Zvolený přístup tří rovin dává možnost zaměřovat se na klíčové oblasti 

konkurenceschopnosti. Oblast, která by mohla být rozpracována detailněji, je vymezení parametrů a 

podmínek použitelnosti tohoto konceptu pro účely teorie i praxe. Druhá část doporučení obsahuje 

modifikace Rogersova trychtýře pro zkoumané odvětví, tedy pro vinařský průmysl. Je zřejmé, že autorka 

v obou přístupech volí konzervativnější, nikoli však špatný, přístup k inovaci teoretických přístupů, kdy se 

snaží navazovat na existující modely. Přínos takového přístupu je podmíněn správnou volbou 

teoretických východisek a jejich ověřením, což autorka učinila. 

V kapitole 5.5 autorka vymezuje další možné zaměření výzkumu, přičemž správně zdůrazňuje rozšíření 

na další produktové kategorie. Na rozdíl od autorky spatřuji možná mnohem zajímavější potenciál 

v transferu prezentovaných poznatků do dalších odvětví. Potravinářství sice představuje obor, kde je 

zkoumaný faktor národní image zcela opodstatněný, ale výzkum v dalších produktových kategoriích 

v rámci potravin by patrně vedl „pouze“ k dalšímu více či méně výraznému potvrzení platnosti 

předpokladu o významu národní image. Na druhou stranu, pokud se autorka chce na danou oblast 

specializovat, jde o zaměření nepostrádající smysl.  

Autorka definuje rovněž limity závěrů práce, a to zejména ve vztahu k provedenému výzkumu a zacílení 

na český trh, navíc při volbě specifického segmentu. Uvedená omezení nijak nesnižují váhu závěrů, ty 

jsou jasně formulovány ve vztahu ke zkoumanému specifickému trhu, ale autorka by je měla brát 

v úvahu při případném dalším rozvoji své vědecké práce. Dalším limitem může být také teoretický 

základ. V tomto případě jde spíše o možnost, jak další výzkum teoreticky posílit, tj. pro rozvoj teoretické 

základny tématu se zaměřit na ještě širší spektrum autorů, přístupů a posouzení realizovaných výzkumů.  

Celkově hodnotím postup řešení jako správný a dosažené výsledky a přínos doktorandky jako 

odpovídající úrovni doktorského studia. 

 

Význam pro rozvoj vědního oboru a praxi 

Z pohledu přínosů pro rozvoj daného tématu lze vyzdvihnout snahu autorky uceleně charakterizovat 

jednotlivé oblasti, jako jsou národní image, chování spotřebitele a konkurenceschopnost firem z pohledu 

současného stavu teoretického poznání – kapitoly 3.1, 3.2 a 3.3. Zde se neztotožňuji se způsobem, jakým 

autorka interpretuje tzv. „diamant národní konkurenční výhody“, kde podle mého názoru Porter používá 

pojem „národní“ v poněkud odlišném významu. O syntézu současných teoretických poznatků, ve smyslu 

souhrnného zhodnocení, se autorka pokouší v kapitole 3.4. Tato syntéza jednak potvrzuje teoretický 

základ celé práce, a současně odůvodňuje potřebu danou oblast rozvíjet. Domnívám se, že toto 

potvrzení je dostatečné, přestože mohlo být více rozpracováno. Z hlediska teorie je zde stále velký 

prostor pro detailní syntetické a souhrnné hodnocení různých přístupů, které umožňují více názorový 

pohled. Podobně hodnotím vlastní výstup v podobě návrhů, navazující na výzkumnou část. Jde o 



poměrně ucelený pohled, který by však bylo možné dále rozvinout do úrovně specifických parametrů 

pro jeho uplatnění.  

Přínos autorky pro rozvoj teorie a praxe je v každém případě jasně zřejmý. Detailněji se k významu 

jednotlivých výstupů vyjadřuji v předchozím bodě, a to v komentářích k dosaženým výsledkům.  

Autorka sama se k přínosům z pohledu teorie, praxe a pedagogiky vyjadřuje v kapitole 6. Ve všech třech 

částech autorka používá spíše obecné zhodnocení přínosů. Není pochyb o tom, že v zásadě vymezuje 

přínosy správně, ale bylo by možné volit konkrétněji hodnocení, a to minimálně v oblasti pedagogiky. 

Celkově oceňuji zejména snahu autorky o komplexní pohled na problematiku a o kreativní hledání 

netradičních souvislostí. Tento přístup má potenciál propojit potřeby teorie a praxe a přispět tak 

k aplikačnímu rozvoji vědeckého poznání. 

 

Formální úprava práce 

Rozsah práce je možné označit za přiměřený a opodstatněný. Vlastní obsah práce je členěn do 7 kapitol. 

Základní text je doplněn odpovídajícími formálními náležitostmi a odpovídajícími přílohami. Drobné 

formální nedostatky nepřesahují obvyklou míru a projevují se např. ve formátování písma a zarovnání 

textu u obrázků (např. obrázek 4 a 7), v chybějících zkratkách v seznamu zkratek použitých v textu, 

nepřesné citaci materiálu použitého pro hodnotící tabulku v příloze 3 apod. Po formální stránce práce 

dodržuje obvyklé standardy doktorských disertačních prací. 

 

 

Otázky k obhajobě 

1. Jaký vliv, podle Vašeho názoru, má na výsledky „míra konzumace vína“ – viz graf 1? Jde o to, nakolik 

je zákaznický pohled „zkreslen“ užíváním, respektive neužíváním produktu. 

2. Jak postupovat při zobecnění závěrů práce v jiných odvětvích? Je zřejmé, že potravinářské odvětví 

bude mít patrně podobné charakteristiky, jak ostatně sama uvádíte. Jde tedy o transfer daného 

přístupu do dalších odvětví. 

3. Jakým způsobem je možné dále využít vymezený koncept konkurenceschopnosti z pohledu teorie? 

4. Jaké klíčové parametry praktického využití daného konceptu je možné definovat pro praktický 

rozvoj konkurenceschopnosti firmy? 

5. Jak na základě svých zkušeností hodnotíte potenciál využití kvantitativních a kvalitativních metod 

pro výzkum Vašeho tématu? 

6. Specifikujte možné pedagogické přínosy Vaší práce a to, jakým způsobem ji budete využívat 

v oblasti výuky. 

 

Celkové hodnocení 

Celkově je třeba zdůraznit, že práce má odpovídající úroveň. Autorka jednoznačně prokázala schopnost 

vymezit a řešit problém na vědecké úrovni. Velmi pozitivně hodnotím přístup autorky, kdy kombinuje 

kvalitativní a kvantitativní metody. Formulované závěry jsou relevantní a podložené dostatečnou úrovní 

výzkumu. Je zřejmé, že celkově jde o téma komplexní, zahrnující řadu oblastí. Autorka se tak potýkala 

s potřebou vysvětlit a obhájit zařazení většího množství témat. Přes jisté nedostatky, či spíše rezervy ve 

vysvětlení provázanosti použitých pohledů, konstatuji, že tento problém autorka řeší v zásadě správně a 

přínosně. Daná problematika zpracování rozhodně není uzavřena a autorka může čerpat ze značného 



vědeckého a publikačního potenciálu souvisejících témat. Osobně se domnívám, že zásadní, a možná i 

zajímavější potenciál, je mimo zmiňované potravinářské odvětví. Zde jsou tyto faktory dobře patrné a 

identifikovatelné. To autorka svými výsledky velmi dobře potvrzuje. Autorka by tedy v dalším výzkumu 

mohla tyto „referenční výsledky“ transferovat do dalších odvětví. V každém případě se domnívám, že 

řešení daného tématu má i další potenciál. 

 

Práce jako celek splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

Doktorandka prokázala tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu. Disertační práci doporučuji 

k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení doporučuji udělení titulu Ph.D.  

 

 
 

V Brně dne 10/11/2016       Doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.  

 

 

 

 


