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1. Aktuálnost tématu  

 

Disertační práce je zaměřena na oblast marketingové koncepce, kterými jsou řízení vztahů 
k zákazníkům s vybranou oblastí stanovení hodnoty interního zákazníka ve specifické oblasti 
pojišťovnictví a finančních službách. Hluboké změny v marketingovém prostředí (technologie, 
globalizace, hyperkonkurence, ekonomické výkyvy, politické změny, kulturní odlišnosti) 
v posledních 5-10 letech vedly i k zásadním změnám v chápání koncepce marketingu. Nová 
koncepce vychází ze skutečnosti, že marketing je a musí být především odrazem velmi širokých 
společenských a ekonomických vazeb, který si vyžaduje komplexní a integrovaný přístup 
k zákazníkům, trhům, partnerům, zaměstnancům a to při respektování společenské 
odpovědnosti. V této holistické koncepci zjednodušeně řečeno „vše souvisí se vším“ a autor 
dizertační práce právě (i dle vlastních slov) z ní vychází. 

Nedílnou součástí nových koncepcí je mimo jiné i vztah k zákazníkům (včetně zákazníků 
interních) a inovované nové přístupy, ze kterých vyplývá tržní orientace firem jako samozřejmý 
výstup. Jedná se o integrovaný přístup. Jeho plné pochopení, stejně jako zdůvodnění jako 
teoretického konceptu si žádá fragmentizaci a následnou analýzu jeho jednotlivých částí. Do 
jednoho ze zmíněných fragmentů vhodně zapadá téma předložené dizertační práce, které je 
zaměřené na stanovení hodnoty interního zákazníka pro firmu a jeho využití ve strategickém 
řízení firem. V tomto slova smyslu je téma vysoce aktuální a jeho kvalitní zpracování se jeví 
jako přínosné a to jak z pohledu marketingové teorie, tak i z pohledu implementace do 
strategického řízení českých firem. Student řešil aktuální a přínosné téma a svou prací tak 
vhodně doplňuje celkovou mozaiku řešení v této oblasti.  

 

2. Cíle práce a jejich naplnění. 
 
Doktorand stanovuje cíle práce v jejím úvodu a následně v první kapitole, ve které byly 
zahrnuty i shrnutí současného stavu, dosavadní vědecké poznání, formulování hypotéz, 
samotné cíle výzkumu, jakož i způsob jejich dosažení. Student postupoval v této části práce 
systematicky. Vyhodnocení cílů doktorand věnuje prostor v páté kapitole, konkrétně 
v podkapitole 5.3 Přehled naplnění dílčích cílů. Oponent konstatuje, že stanovené cíle (celkem 
7) byly prací naplněny.  
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3. Teoretické a metodologické aspekty řešení problému disertační práce 

 
Oponent při převzetí úkolu a zjištění tématu práce pociťoval určitou obavu z nebezpečí 
možnosti poněkud povrchního, povšechně teoretického a metodologicky slabého řešení práce. 
Po jejím přečtení může konstatovat, že student přistupoval k řešení problému poctivě, 
systematicky a se všemi atributy vědeckého přístupu. K vybudování teoretického základu práce 
byl využit nadstandardní výčet domácích i zahraničních a k tématu práce relevantních zdrojů, 
oponent by však přivítal větší počet titulů zahrnujících nejnovější poznatky z této oblasti 
(předpokládá, že z domácí zdrojů se většinou jedná o výstupy autora dizertační práce, proto 
především tituly zahraniční provenience. Doktorand v kapitole 2 vytvořil více než solidní 
základ pro samotnou analytickou část dizertační práce, v následující kapitole, kterou věnuje 
samotnému, vlastnímu výzkumu, vychází z těchto velmi solidních základů. Jak již bylo 
konstatováno, student přistupoval k řešení výzkumu velmi odpovědně a systémově. 
Neponechal nic náhodě, dotazníkové šetření připravil velmi dobře, před samotným výzkumem 
ověřil, reliabilitu dotazníku ověřil Crombachovým alfa, Stanovil cílovou skupinu dotazování, 
distribuce dotazníků byla uskutečněna online, celkový počet respondentů byl téměř sto. 
Okamžitě se čtenáři nabízí otázka, zdali tento počet respondentů je dostatečně reprezentativní 
a výsledky mají žádoucí validitu. Výzkumem síly testu doktorand statisticky prokázal, že ano. 
Metodologickým základem byl korelační výzkum zjišťující závislosti jednotlivých 
proměnných, doktorand správně využil metodu vícekriteriálního hodnocení variant. Velkou 
pozornost doktorand věnoval i statistické verifikaci hypotéz (s. 64 – 68) a vyhodnocení 
závislosti mezi proměnnými. Na str. 81 – 85 testuje hypotézy H3 a H4, přičemž i tyto byly, 
stejně jako nulová hypotéza a H1 a H2, potvrzeny. Oponent konstatuje, že byl kvalitou 
metodického zpracování práce velmi spokojen, stejně jako se systémovým přístupem 
k vyhodnocení závěru výzkumu v práci obsaženém a to včetně následných doporučení a limitů 
spojených s případnými dalšími výzkumy v této oblasti. 

 
4. Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

 
Jak již bylo naznačeno v předchozím textu, zpracovaná práce představuje jak teoretickou, tak i 
prakticky využitelnou a inspirativní hodnotu pro subjekty zabývající se problematikou 
celoživotní hodnoty zákazníka, v tomto případě dokonce interního. Dnes již málokterý 
z řídících pracovníků pochybuje o významu marketingového řízení, silné tržní orientaci a 
budování dobrých a pevných vztahů nejen k externím zákazníkům, ale klást důraz i na měkké 
prvky řízení, jak na sdílené hodnoty, týmovou práci, motivaci pracovníků, budování silné 
pozitivní firemní kultury apod.  Předložená práce představuje svými výstupy obohacení teorie 
řízení péče o zákazníky, v tomto případě interní. Chybných rozhodnutí založených na 
podceňování lidského faktory v našich firmách je stále zbytečně mnoho a představují vážnou 
hrozbu pro lepší fungování hospodářských subjektů. Budování dobrých vztahů k pracovníků, 
jejich pozitivní motivace a jejich aktivní zapojení s cílem jejich retence nevede jen k 
následnému zvyšování jejich loajality, ale i ke zvyšování jejich hodnoty pro podnik. Práce, dle 
názoru oponenta představuje velmi dobrý výstup, který přinesl solidní základ pro další 
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výzkumy a práce v této oblasti. Konkrétní teoretické i pedagogické přínosy dizertační práce 
doktorand velmi dobře popsal na str. 96 – 97 a oponent se s nimi ztotožňuje.  

Závěrem může oponent konstatovat, že doktorand použil v textu své dizertační práce 
kvalifikovaného odborného jazyka, stylisticky je jeho projev na dobré úrovni se smyslem pro 
podstatu sdělení a shrnutí jádra problému.  Seznam zdrojů a použité literatury považuji za 
nadstandardní a relevantní k řešené problematice, oceňuji i rozsáhlé přítomnost zahraničních 
zdrojů, své připomínky k možné absenci nejnovějších zdrojů již oponent vyjádřil v předchozím 
textu. Rovněž je třeba ocenit vzornou úpravu práce a nadstandardních počet přehledných 
tabulek (117), obrázků (16) a grafů (19). Oponent objevil v práci i některé překlepy, kterým se 
doktorand mohl ve své práci vyhnout a které zbytečně snižovaly jinak vynikající dojem 
z předložené dizertační práce.  

 
Připomínky a dotazy: 
 

1. Práce má nepochybně svou hodnotu. Při vyhodnocení situace v českých podnicích, 
myslíte si, že by mohla být pro řídící pracovníky českých firem inspirující přinejmenším 
inspirující? 

2. Myslíte si, že existuje nějaký vztah mezi vysokou celoživotní hodnotou pracovníka pro 
podnik a firemní kulturou?   

 
Celkové hodnocení 

 
Autor dizertační práce je se zpracovanou problematikou velmi dobře seznámen, v disertační 
práci, přinášející nové vědecké poznatky prokázal výborné teoretické i praktické znalosti. 
Metodický postup považuji za výborný a výsledky odpovídají rozsahu výzkumů. Práce je 
přehledná, má velmi dobrou formální úroveň a splňuje všechny požadavky kladené na tuto 
úroveň vysokoškolských kvalifikačních prací. Proto  

doporučuji  

disertační práci Ing. Michaela Hanzelky „Využití konceptu celoživotní hodnoty zákazníka ve 
strategickém řízení firem“ k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu  

 

  udělit akademický titul „doktor“ (Ph.D.) 

 
 
Zlín, 12. října 2017 
   

 
 
 
 
 
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D 

  


