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Využití konceptu celoživotní hodnoty zákazníka 

pro strategické řízení firem 
 

Disertační práce Ing. Michaela Hanzelky je zpracována na 122 stranách a obsahuje devět 
příloh. Předložená práce je členěna obvyklým způsobem, a to na současný stav poznání řešené 
problematiky celoživotní hodnoty zákazníka, stanovení hypotéz a cíle práce, metody 
výzkumu, sběr dat a jejich analýzu, prezentaci výsledků výzkumu, interpretaci dosažených 
výsledků výzkumu, formulace návrhů a doporučení, přínosy práce pro teorii, praxi i 
pedagogiku. Disertační práce řeší aktuální problematiku měření celoživotní hodnoty interních 
zákazníků firem. 
 
 
Aktuálnost tématu a splnění stanoveného cíle: 
Téma disertační práce Využití konceptu celoživotní hodnoty zákazníka pro strategické řízení 
firem je aktuální, neboť se jedná o jeho aplikaci v pojišťovnictví a finančních trzích, což je 
silně konkurenční prostředí, kde soutěží především zahraniční finanční skupiny. Přínosem je 
zejména velmi fundované statistické zhodnocení dat získaných z primárního výzkumu. O 
aktuálnosti tématu svědčí také skutečnost, že nabídka pojišťovacích a finančních produktů je 
vyšší než poptávka, a proto je třeba celoživotní hodnotu interního zákazníka trvale sledovat. 
Další komplikací pro zpracování dat bylo, že se v pojišťovnictví a finančních trzích jedná o 
nehmotný produkt, kde je snadná substituce. 
 
Cílem této disertační práce především bylo: 

1. posoudit existenci analogických souvislostí mezi celoživotní hodnotou zákazníků CLV 
(Customer Life-time Value) a celoživotní hodnotou interních zákazníků jako 
zaměstnanců a spolupracujících osob podniku 



2. předložit komplexní popis vědeckého poznání v oblasti celoživotní hodnoty zákazníků 
(CLV) 

3. navrhnout způsob měření celoživotní hodnoty interních zákazníků na základě 
analogie, s již fungujícími modely tohoto výpočtu pro externí zákazníky (CLV) 

4. ověřit navržený způsob měření celoživotní hodnoty interních zákazníků na relevantní 
skupině interních zákazníků (zaměstnanců a spolupracujících osob) z oblasti 
finančního trhu 

5. u navrženého způsobu měření celoživotní hodnoty interních zákazníků vydefinovat 
problémové oblasti a možná omezení zvolené metody měření 

6. definovat dopady navržené metody měření celoživotní hodnoty interních zákazníků do 
strategických nástrojů a analýzy firem.  

Stanovené cíle disertační práce byly zcela splněny a autor vytvořil práci z oblasti kvantifikace 
nákladů a přínosů interních zákazníků, tzn. zaměstnanců a spolupracujících osob v tržním 
segmentu pojišťovnictví a finančního trhu. Podobně jako externí zákazníci (trhy), tak také 
interní zákazníci vyjadřují svým chováním a vystupováním větší či menší náklonnost, 
v prvním případě ke značce a ve druhém případě k zaměstnavateli.  
 
Postup řešení problému, výsledky a přínosy disertační práce: 
Autor zvolil adekvátní metody a postupy výzkumu řešeného problému. První kapitola 
obsahuje teoretická východiska z vědecké literatury, která jsou zaměřena na oblast celoživotní 
hodnoty zákazníka. Dále je uvedena metodika výzkumu, jsou formulovány hypotézy a cíl 
doktorské dizertační práce. Pro primární výzkum interního zákazníka byl použit dotazník a 
následovalo zpracování výsledného šetření za využití matematické statistiky. Sekundární 
výzkum interního pracovníka probíhal formou analýzy hodnotové nabídky. Přínosem práce je 
navržení metody/metriky pro měření celoživotní hodnoty interních zákazníků CLV_IN. Na 
rozdíl od marketingové metriky pro měření celoživotní hodnoty externích zákazníků 
CLV_OUT je v této práci navržena a popsána metrika CLV_IN, jakožto naprosto nová 
unikátní metrika, kterou lze zařadit do kategorie měření a metrik, které patří do strategického 
managementu. Celoživotní hodnota interních zákazníků firmy není doposud ve vědecké 
literatuře popsána, vyjma publikací autora disertační práce. To lze považovat za zcela zásadní 
a velmi důležitý přínos této vědecké práce. 
 
 
Přínosy pro rozvoj vědního oboru, praxi a pedagogiku: 
Disertační práce má přínos pro rozvoj vědního oboru, pedagogiku i praxi. Za přínos pro 
vědu považuji především provedený sekundární a primární výzkum a jeho interpretaci. 
Dalšími přínosy pro vědu jsou například: formulace přehledu poznatků z oblasti CLV-OUT 
a CLV_IN, návrhy měření  a definice metriky CLV_IN. 
 
Přínosy v oblasti pedagogické - uplatnění získaných teoretických i praktických poznatků 
uvedených v disertační práci ve výuce marketingových předmětů na Fakultě podnikatelské 
VUT v Brně (Strategický marketing, rozšířený o aplikace metod interního marketingu). Tyto 
přístupy v oblasti metodologie CLV_IN mohou být pro budoucí podnikatele či manažery 
velmi přínosné. Proto je důležité prohlubovat znalosti CLV_IN a jejich další rozšíření.  



 
Hlavním přínosy práce pro praxi je navržení a ověření metody/metriky CLV_IN. Podle 
stanovené metodologie této metriky si firma ověří celoživotní hodnotu svých interních 
zákazníků v jednotlivých segmentech. Tím lze predikovat, do jaké míry se interní zákazník 
firmě vyplatí.  
 
 
Formální úprava disertační práce: 
Formální a jazykové zpracování je na velmi dobré úrovni, žádné připomínky nemám. 
 
Disertační práce splňuje podmínky § 47 odstavec 4 VŠ zákona: „disertační práce, kterými 
se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo 
vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí 
obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění“. 
 
Student prokázal tvůrčí schopnost v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky 
standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Dotazy: 

1. Co se myslí pojmem „Klasifikace“ a „Metodologie“ v tabulce 30.  
 

2. Očekáváte, že se Vámi navržené metody/metriky CLV_IN použijí pro predikci, do 
jaké míry se interní zákazník firmě vyplatí (s. 96)? 
 

 

Závěr:  
 
Předložená doktorská disertační práce je zaměřena na aktuální téma z oblasti 
vydefinování metody pro měření CLV v segmentu interních zákazníků firem 
působících na finančním trhu. Práce se opírá o primární výzkum spokojenosti 
interních zákazníků, který dokládá předložené závěry. Zvláště oceňuji důkladné 
statistické zpracování dat a vypracovaná doporučení. 
 
Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byl Ing. Michaelu Hanzelkovi udělen 

akademický titul 
„doktor“. 

 
doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 


