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1.Aktuálnosť témy dizertačnej práce 

      Predložená práca je venovaná aktuálnej problematike „národního image jako faktora 

konkurencieschopnosti českých výrobků“.  Téma je aktuálna a prospešná  z dvoch dôvodov: 

rozširuje poznatky  z oblasti problematiky národného imidžu  a efektov  vyplývajúcich z jeho 

pôsobenia a po druhé, formuluje cenné postrehy  a odporúčania  v oblasti vinárskeho 

priemyslu z hľadiska spotrebiteľského správania.  Doktorandka svojou prácou preukázala 

schopnosť riešiť vedeckými metódami aktuálny problém a formulovať vlastné návrhy a 

odporúčania. 

 

2. Splnenie cieľov stanovených dizertačnou prácou. 

      Ciele  doktorskej dizertačnej práce sú formulované  na str. 14-15. Autorka  rozlišuje 

hlavný cieľ práce a parciálne ciele. Hlavným cieľom práce je vymedzenie konceptu využitia 

vplyvu efektu krajiny pôvodu v produktovej kategórií moravských vín na ich 

konkurencieschopnosť na domácom trhu. Čiastkové ciele zohľadňujú rôzne oblasti, ktoré 

majú vplyv na zlepšovanie národného imidžu českej republiky u českých spotrebiteľov 

a zároveň sa podieľajú na budovaní konkurencieschopnosti  českých výrobcov na domácom 

trhu. S ohľadom získané výsledky  v adekvátnom kontexte (výskumná časť 4) možno 

konštatovať, že cieľ práca dosiahla.  

 

3.Metódy použité pri vypracovaní dizertačnej práce 

      Prehľad metód, ktoré využila autorka dizertačnej práce je uvedený v časti  2. V 

realizovanom výskume v praxi využila  skupinové diskusie, dotazníkový prieskum, 

pozorovanie, atď. Pri spracovaní práce  využila štatistické metódy pre správnu interpretáciu 

výsledkov, metodologickú trianguláciu, prípadovú štúdiu  a podobne. Použité metódy  

zodpovedajú cieľom a zámerom dizertačnej práce. Metodológia práce zodpovedá 



štandardným postupom spracovania dizertačnej práce. Autorka využíva logický prístup, v 

ktorom sa najskôr definuje zameranie a ciele dizertačnej práce, metodológiu spracovania, 

skúma  teoretické východiská, potom uvádza výskumnú časť a jej závery, formuluje prínosy 

dizertačnej práce a záver. 

 

4.Postup riešenia problému a výsledky dizertácie s uvedením konkrétneho prínosu 

doktorandky 

       Dizertačná práca sa vyznačuje logickou štruktúrou. Jednotlivé kapitoly dizertačnej práce 

vytvárajú zjednotený systém,  vhodne na seba nadväzujú a v podstate tvoria základné 

obsahové celky. Autorka  dizertačnej práce  v časti 1.3. Plán výskumu uvádza  metodický 

prístup k práci. S ohľadom na cieľ práce boli autorkou formulované výskumné predpoklady, 

výskumné otázky  a hypotézy. Postavené hypotézy, ktoré boli stanovené na základe 

predvýskumu a teoretických poznatkov  umožnili autorke  tvorivým spôsobom zvládnuť danú 

problematiku a priniesť mnohé odpovede, ktoré súvisia s komunikáciou  v skúmanom 

segmente. Osobitne treba oceniť tú skutočnosť, že logika hypotéz a umožnila v rámci piatej 

časti  orientovanej na závery a odporúčania   formulovať stanoviská k danej problematike. 

Prínosom práce je realizovaný výskum spotrebiteľského správania s dôrazom na pôsobenie  

efektu krajiny pôvodu a zisťovanie  spotrebiteľských preferencií, ako aj modifikácia  modelov 

konkurencieschopnosti  pre použitie vo vinárskom priemysle. 

      Niektoré drobné pripomienky k teoretické časti: 

      Kapitola 3.1.5 venovaná spôsobom merania národného imidžu nie je v praktickej aplikácii 

zahrnutá. Bolo by vhodné vysvetliť, akým spôsobom môžu sa tieto metódy využiť vo 

výskume vzťahujúcom sa k téme dizertačnej práce. V rámci kapitoly venovanej súčasnému 

stavu vedeckého poznania mohla byť viac rozpracovaná problematika spotrebiteľského 

správania, napríklad o využitie nástrojov neuromarketingu pre poznanie spotrebného 

správania zákazníkov vinárskeho priemyslu. V závere kapitoly venovanej stavu vedeckého 

poznania je časť, ktorá vysvetľuje zaradenie troch vybraných teoretických celkov do práce. 

Vysvetľuje ich pripojenie, ktoré nemusí byť na prvý pohľad zrejmé.  

 V rámci pripomienok k praktickej časti dizertačnej práce možno uviesť, že v práci  nie sú 

uvedené niektoré novelizované legislatívne  opatrenia (novela zákona č. 110/1997 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobkoch a o zmene a doplnení  niektorých súvisiacich zákonov 

a podobne, zákon č.180/ 2016 Sb., ktorý upravuje možnosti použitia označenia „česká 

potravina“), čo však neznižuje kvalitu dizertačnej práce. 



V rámci rozpravy si dovoľujem uviesť niektoré otázky, ktoré môžu byť podnetom 

k zaujatiu stanoviska alebo vysvetlenia zo strany autorky: 

1. Ako organizácie  podieľajúce sa na vytváraní národného imidžu (s. 35)  poskytujú 

podporu pre zvyšovanie konkurencieschopnosti  na domácom a zahraničnom trhu? 

2. V čom spočívajú špecifiká navrhovaného konceptu konkurencieschopnosti s ohľadom 

na jeho použitie vo vinárskom priemysle? 

3. V nadväznosti  na podnety pre budúci výskum zhodnoťte, aké sú možnosti domácich 

vinárov pri budovaní imidžu vín na zahraničných trhoch? 

 

5. Význam pre rozvoj vedného odboru a praxe 

Ako je zrejme, práca je originálnym podnetom na celý rad úvah o imidži 

a konkurencieschopnosti v oblasti  českých výrobkov.  Celá práca je nesporne prínosom pre 

teóriu, odbornú prax a pedagogické účely. Svojou názornosťou, štýlom vyjadrovania môže 

byť príťažlivým vedeckým výstupom aj pre širokú čitateľskú verejnosť a študentov. Forma 

spracovania práce umožňuje prezentovať vlastné názory autorky na danú problematiku. 

Výsledky práce možno použiť v praxi marketingových manažérov podnikov a v publikačnej 

činnosti. 

Aplikačný prínos práce spočíva v rozsiahlych informáciách získaných vlastným 

prieskumom.   Na základe poznatkov získaných realizovaným výskumom sú formulované na 

str. 151-154 odporúčania v oblasti komunikácie pre výrobcov a externé organizácie. Autorka 

na základe vlastných poznatkov  a tvorivého prístupu formuluje aj ďalšie podnety, na základe 

ktorých  by sa mohol uberať budúci výskum v danej problematike.   

6. Formálna úprava dizertačnej práce a jej jazykovej úrovne 

Taktiež po formálnej stránke je práca  na zodpovedajúcej  úrovni. Oceňujem celkový 

logický postup, jasnú dikciu pri formulácii a výklade nie jednoduchých problémov. Písomné 

úvahy sú podopreté náležitými tabuľkami, obrázkami a grafmi. 

Záver 

 Dizertačná práca „Národní image jako faktor konkurencieschopnosti českých výrobků“, 

ktorú spracovala  Ing. Jitka Veselá  z Podnikateľskej fakulty Vysokého učenia technického v 

Brne     spĺňa kritéria  kladené na tento druh práce a preto odporúčam prácu na  obhajobu pred 

skúšobnou komisiou  a po jej úspešnom priebehu  navrhujem udeliť titul PhD. 

 

Bratislava, 3. 11. 2016 

 



 

 

 

 

 


